
GminneWiadomości OŁTARZ PIĘKNIEJE 

Na ołtarz główny kościoła 
w Szklarach Górnych wróciły 
już odrestaurowane � gury 
i najważniejsze zdobienia. Ten 
ołtarz to prawdziwa perełka 
wśród dolnośląskich zabytków 
sztuki snycerskiej. Remont został 
w większości s� nansowany 
z dotacji udzielonej w ubiegłym 
roku przez Gminę Lubin.   Str. 7
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ZEBRANIE OSP 
Z WYJĄTKOWYM 
AKCENTEM

W remizie strażackiej 
w Zimnej Wodzie obok krzyża 
zawiśnie prawosławna ikona. 
Z wyjątkowym prezentem na 
walne zebranie strażaków 
ochotników przyjechał 
Prawosławny Kapelan Dolnośląski 
Straży Pożarnej ksiądz Marek 
Bonifatiuk.  Str. 11

NAJZDOLNIEJSI 
UCZNIOWIE 
I STUDENCI 
NAGRODZENI

124 stypendia przyznane 
zostały w 42. edycji programu 
stypendialnego dla uczniów 
i studentów Gminy Lubin. 
Najwięcej nagród przyznanych 
zostało za wysokie wyniki 
w nauce – 111 stypendiów, 
dziewięć za osiągnięcia sportowe, 
jedno artystyczne i trzy za 
wysokie wyniki w konkursach 
przedmiotowych. 
 Str. 16

URZEKAJĄCE, DOWCIPNE, 
KOLOROWE JASEŁKA 
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Budżet Gminy Lubin na rok 2018
W ostatnich dniach grudnia Rada Gminy Lubin przyjęła w głosowaniu budżet na rok 
2018. Radni byli zgodni co do tego, że jest to budżet o charakterze inwestycyjnym. 
Ponad 53% planowanych inwestycji to remonty dróg. Łączna kwota dochodów 
budżetu w roku 2018 ma wynieść 86.585.561 złotych, wydatki zaplanowano na 
poziomie 96.985.561 złotych. Różnica zostanie pokryta z przychodów z wolnych 
środków i emisji obligacji.   Str. 4

W wielu 
miejscowościach 
Gminy Lubin, 
w szkołach, 
świetlicach, 
kościołach 
organizowane 
były Jasełka. 
Jednego jesteśmy 
pewni – wszystkie 
powstały z potrzeby 
serca i z chęci 
dzielenia się 
swoimi talentami. 
Za ten ogrom 
pracy wszystkim 
organizatorom 
i uczestnikom 
składamy wielkie 
wyrazy uznania 
i szacunku. Na kilku 
przedstawieniach 
udało nam się 
gościć, na stronach 
14-15 relacje 
z występów.
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PRZYSŁOWIA 
NA LUTY

Gdy w początku lutego burze i 
śniegi, początek wiosny już 
niedaleki, ale gdy słońce ciepło 
świeci, wiosna tak prędko nie 
przyleci.

***
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, 
tedy jest niedługa zima.

***
W lutym śnieg i mróz stały, w 
lecie będą upały.

***
Gdy w Gromniczną jest ładnie, 
dużo śniegu jeszcze spadnie 
(2.02.).

***
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w 
kwietniu wicher nie zawodzi.

***
W lutym gdy zagrzmi od 
wschodniego boku, burze i 
wiatry walne są w tym roku.

***
W lutym wody wiele - w lecie 
głodne nawet cielę.

***
Gdy 10 lutego mróz panuje, 
jeszcze 40 dni takich zwiastuje.

***
Kiedy luty puści, to marzec 
wypiecze.

***
Kiedy luty schodzi, człek po 
wodzie brodzi.

***
Gdy na święty Walek deszcze, 
mrozy wrócą jeszcze (14.02.)

***
Luty bywa w lód okuty.

***
Silne wiatry przy końcu lutego, 
spodziewaj się zatem lata 
żyznego.

***
Gdy ciepło w lutym, zimno w 
marcu bywa, długo trwa zima, 
to rzecz niewątpliwa.

***
Na stycznie i lute trzeba mieć 
konie kute.

***
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, 
to pal dobrze w kominie i miej 
kożuch suty.

***
Czasem luty się zlituje, że człek 
niby wiosnę czuje, ale czasem 
tak się zżyma, że człek prawie 
nie wytrzyma. 

ROZMAITOŚCI

Informacja w sprawie przeprowadzenia 
kwalifi kacji wojskowej 

na terenie Gminy Lubin w 2018 roku

Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifi kacji wojskowej:

• mężczyzn urodzonych w 1999 roku;

• mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 

• kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 posiadające kwalifi kacje 
przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwalifi kacji, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych 
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków 
(o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 
2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi sta-
wienia się do kwalifi kacji wojskowej).

Obowiązkowi kwalifi kacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na 
pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy 
Lubin.

Kwalifi kacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Le-
karskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, (dawniej Zespół 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie) w dniach:

13-15 marca 2018 roku - mężczyźni, 

19 marca 2018 roku - kobiety.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegają-
cych kwalifi kacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie 
i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifi kacji 
wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 roku.
 

 z up. WÓJTA
 Lubin, dnia 15 stycznia 2018 r.  /-/ Anna Skorupa

Zastępca Kierownika Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Początek roku to często okres 
planowania urlopów, rodzinnych 
wyjazdów i długich weekendów. 
Podpowiadamy kiedy wziąć wol-
ne, żeby  skorzystać z  możliwości 
dłuższego wypoczynku. 

Przed nami w tym roku jeszcze 
sześć długich weekendów, ale pięć 
z nich wymaga wzięcia jednego do-
datkowego dnia urlopu. Najbliższe, 
dłuższe wolne to Wielkanoc, która 
przypada 1 kwietnia. Wraz z po-
przedzającą je sobotą, daje trzy dni 
wolnego.  Na przełomie kwietnia 
i maja, co bardziej zapobiegliwi, je-
żeli zaplanują trzy dni urlopu to 

mogą wypoczywać aż 9 dni, czyli od 
28 kwietnia do 6 maja. Biorąc po 
jednym dniu urlopu można mieć  
jeden z dwóch czterodniowych dłu-
gich  weekendów czyli 28 kwiet-
nia-1 maja oraz 3-6 maja.

31 maja przypada Boże Ciało, 
więc biorąc jeden dzień urlopu 
można wypoczywać do 3 czerwca.  
Kolejny długi weekend to pierwszy 
tydzień listopada. Jeden dzień urlo-
pu daje możliwość wyjazdu na 4 
dni, czyli od 1 do 4 listopada. Świę-
ta Bożego Narodzenia to możli-
wość 5-dniowego weekendu, pod 
warunkiem, że zaplanujemy urlop 

w Wigilię. 
Oprócz tego wolne będziemy 

mieli 15 sierpnia (środa) 
w dniu Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny.   
W tym roku Święto Nie-
podległości wypada 
w niedzielę, więc dodat-
kowego dnia nie będzie. 
Zgodnie z przepisami, 
dodatkowy dzień wol-

ny przysługuje wy-
łącznie za święto, 

które przypadło 
w sobotę. Tak było 

w przypadku 6 
stycznia i Trzech 

Króli.
(SR)

Kartki z kalendarza

Po otrzymaniu dotacji 
z WFOŚiGW Gmina Lubin przy-
stąpi do realizacji zadania, w ra-
mach  którego pokryte zostanie 
nawet 100 % kosztów związanych 
z usunięciem wyrobów zwierają-
cych azbest występujących na te-
renie Gminy Lubin. 85 % kosztów 
pokryje WFOŚiGW, pozostałe 
15 % kosztów Gmina Lubin).

W związku z tym mieszkańcy 
Gminy Lubin, którzy wyrażają 
chęć usunięcia wyrobów azbesto-
wych ze swoich nieruchomości 
w 2018 roku, na których nie jest 
prowadzona działalność gospo-
darcza zobowiązani są do złoże-
nia deklaracji uczestnictwa w za-

daniu związanym z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Lubin.

Deklarację należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31.01.2018 r. do godziny 
15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzę-
du Gminy w Lubinie (ul. W. Ło-
kietka 6, 59-300 Lubin). 

Warunkiem zakwalifikowania 
deklaracji do realizacji ww. zada-
nia jest fakt ujęcia nieruchomo-
ści, dla której składana jest de-
klaracja  w ,,Inwentaryzacji az-
bestu i wyrobów zawierających 
azbest” sporządzonej dla Gminy 
Lubin.

(KT, SR) 

Można wnioskować o bezpłatne usunięcie azbestu. Deklaracje są przyjmowane do końca stycznia. 

USUWANIE AZBESTU 
Z TERENU 
GMINY LUBIN
Wójt Gminy 
Lubin wystąpi 
do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu 
z wnioskiem 
o pozyskanie 
środków na realizację 
zadania związanego 
z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest 
z terenu Gminy 
Lubin. Mieszkańcy 
mogą wnioskować 
o bezpłatne usunięcie 
azbestu ze swoich 
nieruchomości. 

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty 
zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieru-
chomości musi pokryć we własnym zakresie.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka 6a, 59-300 Lubin, pok. nr 1, 
tel. 76 84 03 172). 



³AKTUALNOŚCI

Dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Raszówce ogłasza
rekrutację dzieci 

na rok szkolny 2018/2019
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

od 13 lutego do 19 lutego 2018 r.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami  należy 

składać w: Przedszkolu im. Jana Pawła II  
w Raszówce  lub Oddziale Zamiejscowym w Lubinie 

ul. Orla 32.

W razie pytań telefon: 76 8448192
Dokumenty do pobrania na stronie: 

www.przedszkoleraszowka.pl
(w zakładce dla rodziców - rekrutacja) 

Przypominamy o obowiązku 
oczyszczania chodników

Śnieg, błoto pośniego-
we a szczególnie lód na 
chodnikach to bardzo 
duże zagrożenie  dla 
bezpieczeństwa zdrowia 
i życia ludzi. Dlatego 
przypominamy właści-
cielom i użytkownikom 
posesji przyległych bez-
pośrednio do dróg krajo-
wych, wojewódzkich, 
powiatowych i gmin-
nych, przy których są 
chodniki lub wydzielone 

części służące dla ruchu 
pieszego, że ciąży na 
nich obowiązek uprząt-
nięcia chodnika.

To ważna informacja, 
od której może zależeć 
czyjeś życie lub zdrowie, 
dlatego apelujemy 
o przestrzeganie przepi-
sów.  Warto przy tym do-
dać, że osoba poszkodo-
wana ma prawo docho-
dzić odszkodowania od 
tych, którzy przepisów 

nie przestrzegali. Poniżej 
wyciąg z ustawy w tej 
sprawie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porząd-
ku w gminach (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2017, 
poz.1289 z dnia 
30.06.2017) - właściciele 
nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czysto-
ści i porządku poprzez 

między innymi uprząt-
nięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej 
służącą dla ruchu piesze-
go położoną bezpośred-
nio przy granicy nieru-
chomości. 

(SR) 

Przygotowanie dokumentów, niezbędnych zgód i pozwo-
leń trwało prawie trzy lata. Mieszkańcy stracili już nadzie-
ję na to, że modernizacja ich drogi w końcu dojdzie do 
skutku. A jednak! Udało się. Ogłoszony został przetarg na 
wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy 
Zagajnikowej i dróg do niej przyległych w Osieku.

Inwestycja spędzała sen 
z oczu nie tylko mieszkań-
com, ale także władzom 
Gminy Lubin.

– Co roku wymieniając 
priorytety inwestycyjne Gmi-
ny Lubin mówiłem o przebu-
dowie ulicy Zagajnikowej 
w Osieku i co roku – 
ze  smutkiem i rozczarowa-
niem – przy tym zadaniu sta-
wiałem „minus” , bo nie uda-
ło się z go zrealizować z przy-
czyn naprawdę od nas nieza-
leżnych – mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin.

– Nie  można było żadne-
mu z urzędników zarzucić 
opieszałości, zbędnej zwłoki 
czy braku zaangażowania, 
bo nad tym projektem pra-
cowało wiele osób. Rozu-
miem jednak zwątpienie 
mieszkańców. Mieli do nie-
go absolutne prawo i wcale 
się im nie dziwę. Mogę jedy-
nie przeprosić i z nieskrywa-
ną radością poinformować, 
że ogłosiliśmy właśnie prze-
targ na realizację prac bu-
dowlanych związanych 
z przebudową ulic Zagajni-

kowej, Saturna, Gwiezdnej 
i Neptuna – dodaje szef 
gminnego samorządu.

W tym przypadku nie cho-
dziło o pieniądze, bo te rok-
rocznie od 2016 roku rezer-
wowane są w gminnym bu-
dżecie. Problem stanowił 
nieuregulowany stan włas-
nościowy terenów. Sprzeciw 
jednego z właścicieli grun-
tów powodował opóźnienie 
inwestycji o co najmniej kil-
ka miesięcy.

By tego rodzaju proble-
mów uniknąć gmina doko-
nała zmian w planie zago-
spodarowania przestrzenne-
go w miejscowości Osiek, 
nadając ulicy Zagajnikowej 
kategorię drogi publicznej, 
co pozwoliło na podział i jed-
noczesne przejęcie gruntów 

dla potrzeb realizacji tej in-
westycji.

Gdy wszystko było już 
gotowe zmarł jeden z właś-
cicieli gruntów, na których 
droga miała być budowana. 
To zablokowało inwestycję 
na kolejnych kilka miesię-
cy. Procedury udało się do-
prowadzić do końca i 19 
stycznia ogłoszony został 
przetarg na realizację prac 
budowlanych związanych 
z przebudową ulic Zagajni-
kowej, Saturna, Gwiezdnej 
i Neptuna.

– To informacja, na którą 
mieszkańcy Osieka czekali 
od wielu lat. Prośby i wnioski 
składane w tej sprawie były 
absolutnie zasadne. Zarów-
no Zagajnikowa, jak i drogi 
przyległe były w fatalnym 

stanie i bardzo utrudniały ży-
cie mieszkającym tam oso-
bom. Gorąco wierzymy, że 
w możliwe najszybszym ter-
monie pojawią się tam dro-
gowcy i inwestycja ruszy – 
mówi Zofia Marcinkiewicz, 

radna z Osieka, która szcze-
gólnie zabiegała o tę inwe-
stycję.

Inwestorzy na złożenie 
ofert mają 14 dni.

(MG)

Zakres inwestycji:
ULICA ZAGAJNIKOWA:
  budowa drogi gminnej 

– ul. Zagajnikowej na odcinku 
od ul. Piłsudskiego do ul. Gwiezdnej 
o szerokości 5,50 m (nawierzchnia 
z kostki betonowej gr 8 cm), długości 
ok 400,00 m,
  przebudowa włączenia

ul. Zagajnikowej do drogi powiatowej 
nr 1230D – ul. Piłsudskiego, która 
wynika z poszerzenia
ul. Zagajnikowej do parametrów 
ulicy klasy D,
  przebudowa włączeń dróg 

wewnętrznych zlokalizowanych 
w ciągu budowanego odcinka ul. 
Zagajnikowej (włączenia
te projektowane są jako zjazdy 
publiczne),
  wprowadzenie separacji ruchu pieszych od 

ruchu pojazdów poprzez budowę 
jednostronnego chodnika o szerokości 2,00m,

  budowa odwodnienia ul. Zagajnikowej 
w postaci kanalizacji deszczowej 
(średnica zmienna od Ø 200 do Ø 400) 
o długości ok. 400,00 m, z której 
wody opadowe mają być 
odprowadzane do rowu 
zlokalizowanego na północ 
od ul. Zagajnikowej wraz 
z czyszczeniem i modernizacją tego 
rowu na długości ok. 480,00 m, a także 
przebudową istniejących przepustów
o średnicy 400mm – 600mm,
  budowa studni chłonnych,
  budowa oświetlenia ulicznego 

z zasilaniem od ul. Różanej, 
dł. ok 420,00 m,
  wprowadzenie docelowej organizacji 

ruchu drogowego,
  przebudowa kolizyjnego uzbrojenia

(m. in. sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, elektroenergetycznej, 
zabezpieczenie sieci gazowej 
i teletechnicznej)

ULICA SATURNA: 
  budowa drogi wewnętrznej ul. Saturna 

o szerokości 5,0m i długości ok. 150m 
(nawierzchnia z kostki betonowej),
  budowa zjazdów indywidualnych, dojść 

do posesji oraz do miejsc odbioru 
odpadów komunalnych,
  budowa oświetlenia ulicznego na 

odcinku ok 150m,
  budowa sieci kanalizacji deszczowej 

(odwodnienie drogi) o dł. ok. 230,00 
m,
  budowa sieci wodociągowej o dł. ok 

180,0m, wraz z przyłączami do granicy 
działek,

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
o dł. ok 40,0m, wraz z przyłączami do 
granicy działek.

ULICA GWIEZDNA:
  budowę drogi wewnętrznej ul. 

Gwiezdnej o szerokości 5,0m i długości 
ok. 150m (nawierzchnia z kostki 
betonowej, nawierzchnia z płyt 
ażurowych),
  budowę zjazdów indywidualnych, dojść 

do posesji oraz do miejsc odbioru 
odpadów komunalnych,
  budowa oświetlenia ulicznego na 

odcinku ok 150m,

  budowa sieci kanalizacji deszczowej 
(odwodnienie drogi) o dł. ok. 50,0 m,
  budowa przyłączy sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej do granicy 
działek.

ULICA NEPTUNA:
  budowę drogi wewnętrznej ul. Neptuna 

o szerokości 5,0m i długości ok. 150m 
(nawierzchnia z kostki betonowej),
  budowę zjazdów indywidualnych, dojść 

do posesji oraz do miejsc odbioru 
odpadów komunalnych,
  budowa oświetlenia ulicznego na 

odcinku ok 150m,
  budowa sieci kanalizacji deszczowej 

(odwodnienie drogi) o dł. ok. 200,0 m,
  budowa sieci wodociągowej o dł. ok 

23,0m, wraz z przyłączami do granicy 
działek
  budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 

ok 25,0 m, wraz z przyłączami do 
granicy działek. 

Tak skomplikowanej pod względem proceduralnym i formalnym inwestycji w Urzędzie Gminy w Lubinie 
nie pamiętają nawet najstarsi urzędnicy. 

RUSZY PRZEBUDOWA ULICY 
ZAGAJNIKOWEJ W OSIEKU 
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Od 1 lutego 2018 roku gmin-
ny Punkt Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
(inaczej PSZOK) działać bę-
dzie w Oborze, tuż przy oczysz-
czalni ścieków. Bardzo łatwo do 
niego dojechać boczną drogą 
od ulicy Zacisze, która prowa-
dzi na cmentarz komunalny  
w Oborze.    

Do tej pory PSZOK dla miesz-
kańcy Gminy Lubin prowadzony 
był na miejskim wysypisku śmie-
ci przy ul. Zielonej w Lubinie , od 
1 lutego będzie już na naszych 
gminnych terenach, co da 
oszczędności finansowe. Specjal-
ne kontenery, do których trafią 
odpady,  są umieszczane tuż przy 
oczyszczalni ścieków w Oborze. 
Znajduje się ona ok. 150metrów  
na lewo od zjazdu na cmentarz 
komunalny.   

Przypomnijmy, że do PSZOK 
mieszkańcy Gminy Lubin mogą 
dostarczyć nieodpłatnie odpa-
dy, w ramach opłat za gospoda-

rowanie odpadami. Wystarczy 
okazać dowód osobisty z adre-
sem zamieszkania lub umowę 
najmu i na miejscu podpisać  
odpowiednie oświadczenie . 

Odpady dostarczane są we 
własnym zakresie ale wyłącznie 
pojazdami o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej do 3,5 tony.

PSZOK w Oborze  będzie czyn-

ny od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 7.30- 13.30, w piątki 
od 14.30 do 19.00, a w soboty od 
7.30 do 13.30.  (SR)

Nowe 
umowy 
w sprawie 
wody 
i ścieków
Mieszkańcy Gminy Lubin muszą 
w najbliższym czasie zawrzeć 
nowe umowy na dostawę wody 
i ścieków. Do wszystkich trafi 
specjalne pismo a w nim  
odpowiedni wniosek w tej 
sprawie,  który  trzeba tylko 
podpisać i bezkosztowo odesłać  
lub dostarczyć do spółki albo 
Urzędu Gminy.    Ma to 
bezpośredni  związek z  trwającą 
likwidacją samorządowego 
zakładu budżetowego pod nazwą 
Gminny Zakład Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych 
w Księginicach.

Od 1 marca usługi związane 
z zaopatrzeniem w wodę 
i odprowadzaniem ścieków  przejmie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin, czyli 
następca prawny dotychczasowego 
GZUKiM-u.  Przepisy ustawowe 
wymagają  jednak zawarcia nowych 
umów z mieszkańcami. By jak 
najbardziej uprościć i ułatwić 
procedury,  do wszystkich 
mieszkańców wysyłane są 
sukcesywnie specjalne  pisma 
informacyjne wraz z wnioskami 
o zawarcie nowej umowy.
- W każdej przygotowanej przez nas 
przesyłce jest koperta zwrotna do 
bezpłatnego odesłania podpisanego 
wniosku. Nie wymaga ona żadnego 
znaczka pocztowego, wystarczy 
wrzucić ją do skrzynki – mówi 
Wojciech Dziwiński, dyrektor 
GZUKiM-u. – Prosimy nie zwlekać 
z odesłaniem koperty. Kiedy trafi do 
nas podpisany wniosek  zajmiemy się 
przygotowaniem konkretnych umów 
i postaramy się, by ich podpisywanie 
przebiegło w jak najbardziej sprawny 
sposób. Będziemy podpisywać około 
6 tysięcy umów.
Pierwsze podpisane wnioski trafiły już 
do Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin. Wnioski są 
także do pobrania na stronie 
internetowej GZUKiM-u. Można je 
odesłać pocztą, ale także zeskanować 
i wysłać na adres  sekretariat@pgkgl.pl 
lub też dostarczyć do siedziby spółki 
w Księginicach albo  Urzędu Gminy 
Lubin.  

(SR)

Zanim radni rozpoczęli dysku-
sje nad tegorocznymi finansami 
Gminy Lubin, dokonano jeszcze 
drobnych przesunięć w ubiegło-
rocznym budżecie. Zwiększono 
dochody i wydatki o ponad 71 tys. 
zł. Radni wyrazili także zgodę na 
przeniesienie na rok 2018 wydat-
ków, które nie wygasają. Ma to 
bezpośredni związek z finalizacją 
umów związanych z zamówienia-
mi publicznymi, które nie są jesz-
cze całkowicie rozliczone. Dotyczą 
m.in. przebudowy chodnika w 
Krzeczynie Wielkim, drogi w Mi-
roszowicach, boiska i obiektów 
sportowych oraz przepompowni 
ścieków. 

Radni przyjęli także nową Wie-
loletnią Prognozę Finansową 
Gminy Lubin na lata 2018 -2030. 
WPF została wcześniej pozytyw-

nie zaopiniowana przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową. W pro-
gnozie planuje się realizację nastę-
pujących przedsięwzięć:
 rozwój umiejętności matema-
tyczno-przyrodniczych i języko-
wych w szkołach podstawowych 
Gminy Lubin,
 budowę dwóch punktów selek-
tywnego zbierania odpadów ko-
munalnych, 
 rozwój e-adminstracji w Gminie 
Lubin, 
 przebudowę i adaptację zdegra-
dowanego budynku nr 12 w 
Zimnej Wodzie 
 kontynuację działań związanych 
z przeciwdziałaniem wyklucze-
niu cyfrowemu w Gminie Lubin. 
W przyszłorocznym budżecie 

Gminy Lubin największy nacisk 
położono na inwestycje, dotyczą 

one przede wszystkim remontów 
dróg i budowy oczyszczalni ście-
ków. W podziale na zadania, naj-
większe wydatki budżetu – ok. 25% 
to opieka społeczna i rodzinna. To 
efekt realizacji rządowego progra-
mu 500+. Prawie 23% budżetu to 
nakłady na szeroką rozumianą 
oświatę. Na transport i drogi prze-
znaczonych jest 19,66% , kolejne 
prawie 18% na gospodarkę komu-
nalną, czyli m.in. odpady i ścieki.

Po uchwaleniu budżetu radni 
podjęli także decyzję w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Lubińskiemu. Ta pomoc 
jest  bezpośrednio związana z 
funkcjonowaniem bezpłatnego 
powiatowego transportu zbioro-
wego. Gmina Lubin przekaże w 
tym roku na ten cel powiatowi 3 
mln 250 tysięcy złotych.  (SR)

Radni przyjęli także nową Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin 
na lata 2018 -2030.

PSZOK tylko w Oborze

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Zużyte baterie i akumulatory
 Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 Zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony)
 Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 
zielone, gałęzie
 Papier
 Metale

 Tworzywa sztuczne
 Szkło i opakowania ze szkła
 Opakowanie wielomateriałowe
 Chemikalia i przeterminowane leki, w tym ter-
mometry rtęciowe
 Opakowania po środkach ochrony roślin z za-
wartością
 Gruz i inne odpady remontowo-budowalne

WYKAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZYJMOWANYCH NIEODPŁATNIE W PSZOK

BUDŻET GMINY LUBIN 
NA ROK 2018
W ostatnich dniach 
grudnia Rada Gminy 
Lubin przyjęła 
w głosowaniu budżet 
na rok 2018. Radni 
byli zgodni co do 
tego, że jest to 
budżet o charakterze 
inwestycyjnym. 
Ponad 53% 
planowanych 
inwestycji to remonty 
dróg. Łączna kwota 
dochodów budżetu 
w roku 2018 ma 
wynieść 86.585.561 
złotych, wydatki 
zaplanowano na 
poziomie 96.985.561 
złotych. Różnica 
zostanie pokryta 
z przychodów 
z wolnych środków 
i emisji obligacji. 

JEST TO BUDŻET O CHARAKTERZE INWESTY-
CYJNYM. PONAD 53% PLANOWANYCH IN-
WESTYCJI TO REMONTY DRÓG
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Konkurs na organizację 
działań sportowych 
Wójt Gminy Lubin ogłosił otwarty konkurs  ofert na organizację  
zadań związanych z rozwojem sportu w Gminie Lubin w roku 2018. 
Przeznaczono na ten cel 370 tysięcy złotych.  Oferty przyjmowane 
będą do 6 lutego.
Ogłoszony konkurs ma bezpośredni związek z przyjętym przez Radę 
Gminy Lubin programem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i dotyczy tworzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu w Gminie Lubin.  W konkursie wyszczególniono 
trzy rodzaje zadań, na które pieniądze mogą być przyznane, są to:
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce 

nożnej
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w tenisie 

stołowym/łucznictwie
  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce/

warcabach.
 Dotacja może być przeznaczona w szczególności na realizację 
szkolenia sportowego, w tym na przygotowanie klubu sportowego 
do współzawodnictwa, zakup sprzętu, pokrycie kosztów 
organizowania zawodów lub uczestnictwa w nich, pokrycie kosztów 
korzystania z obiektów i urządzeń sportowych, udziału klubu w 
zawodach czy też sfinansowania stypendiów sportowych. Szczegóły 
i istotne warunku ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie 
ug.lubin.pl. Do pobrania są tam wszystkie wymagane dokumenty.  
 (SR)

Placówki pomocy 
Trwa sezon zimowy, 

w czasie którego często 
zagrożone jest życie bez-
domnych. Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego we Wrocła-
wiu przypomina dane 
kontaktowe do  placówek 
na naszym terenie , które 
świadczą pomoc  bezdom-
nym. 

Z raportu Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa 
wynika, że orientacyjna 
prognoza sezonowa IMGW 
do lutego  2018, przewidu-
je warunki atmosferyczne 
zbliżone do przeciętnych. 
Oznacza to jednak, że nale-

ży spodziewać się zagrożeń 
typowych dla okresu zimo-
wego takich m.in. jak zgo-
ny z powodu wychłodzenia 
organizmu. 

Dlatego tak ważna jest 
współpraca instytucji rzą-
dowych, samorządowych 
i reakcja ludzi na sytuacje 
zagrażające życiu i zdrowiu 
bezdomnych. W czasie 
mrozów,  nie są oni w sta-
nie zapewnić sobie ciepłe-
go schronienia i posiłku.  
Poniżej  publikujemy infor-
macje o jadłodajniach, 
schroniskach, noclegow-
niach dla osób bezdom-
nych i najuboższych w na-
szym regionie.  (SR) 

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA 
O PLACÓWKACH POMOCY

800 166 079
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

POWIAT LUBIŃSKI
  Jadłodajnia – 190 posiłków dziennie 

59-300 Lubin, ul. Jana Pawła II  58, tel. 76 844 78 65
Parafia Rzym. – Kat. p.w. Św. Jana Bosko tel. 76 844 78 65

  Dom Samotnych Matek z Dziećmi – 50 miejsc (w tym 8 miejsc 
dla kobiet na potrzeby OIK z terenu powiatu – PCPR)
59- 330 Ścinawa, ul. Mickiewicza 38, tel. 76 843 67 25
e-mail: scinawa@monar.org 
MONAR – MARKOT tel. 531 102 492

  Ogrzewalnia – 15 miejsc dla mężczyzn, czynna od 01.10.2017 
do marca 2018
59-300 Lubin, ul. Parkowa 1, tel. 76 847 03 33, 
tel. całodobowy 600 103 162
Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta tel. 600 103 162

  Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – 54 miejsca
59-300 Lubin, ul. Parkowa 1, tel. 76 847 03 33, 
tel. całodobowy 600 103 162
Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta tel. 76 847 03 33 

Zasady współpracy  samo-
rządów  z organizacjami po-
żytku publicznego i wolon-
tariatem regulują ustawy, 
które zobowiązują gminy do 
przyjmowania  rocznych 
programów w tym zakresie. 
Współpraca, to nie tylko 
przekazywanie pieniędzy na 
określone zadania, ale także  
wzajemne konsultacje, 
wspieranie się przy pozyski-
waniu pieniędzy z innych 
źródeł, wspólna promocja 
i wzajemne dokształcanie.

Bez finansowych dotacji 
trudno byłoby jednak orga-

nizacjom pożytku publicz-
nego i wolontariatowi pro-
wadzić konkretne projekty.  
W ubiegłym roku na tę 
współpracę przeznaczono 
905 750 zł. , w tym roku ta 
kwota wzrosła o ponad 230 
tysięcy i wyniesie dokład-
nie 1 142 350 zł. W progra-
mie, który w listopadzie 
przyjęła Rada Gminy Lu-
bin,  wyszczególniono 
czternaście działów, na 
które mogą być przezna-
czone te pieniądze.  Są to 
m.in. upowszechnianie 
kultury i dziedzictwa naro-

dowego, kultury fizycznej, 
pomoc społeczna oraz pro-
filaktyka i przeciwdziałanie 
patologiom społecznym. 
Pieniądze będą przyznawa-
ne w ramach otwartych 
konkursów, które można 
śledzić m.in. w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Tymczasem trwa jeszcze 
ostateczne rozliczanie z do-
tacji przyznanych w ubie-
głym roku.  Dokładne spra-
wozdanie roczne z tej 
współpracy będzie gotowe 
do maja.  W 2017 roku  np. 
w ramach    tworzenia wa-

runków sprzyjających roz-
wojowi sportu w Gminie 
Lubin umowy podpisano z  
9 klubami i stowarzyszenia-
mi sportowymi. W zakresie 
kultury, sztuki, ochrony 
dóbr i dziedzictwa narodo-
wego  organizowany był np. 
II Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych o Puchar 
Wójta Gminy Lubin, Kon-
cert muzyki operowo-ope-
retkowej w Niemstowie, czy 
też Narodowe czytanie „We-
sela” Stanisława Wyspiań-
skiego. 

(SR)  

Wspólne projekty to ważny element budowania partnerstwa pomiędzy 
samorządem a organizacjami pozarządowymi.  

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi
W tym roku Gmina Lubin przeznaczy ponad  1 milion  142 tysiące złotych na 
dotacje dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu , prowadzących 
działania na terenie naszej gminy lub na rzecz naszych mieszkańców

Nie ma smaku, zapachu, 
barwy, nie szczypie w oczy 
i „nie dusi w gardle”…. ale jest 
silnie trujący, palny i wybucho-
wy - już niewielkie stężenie tlen-
ku węgla (CO)  w powietrzu jest 
śmiertelne dla człowieka!!!!

Co roku w okresie sezonu 
grzewczego nasilają się przy-
padki zatrucia osób tlenkiem 
węgla, czyli czadem. Najczęściej 
tlenek węgla wydziela się na sku-
tek nieprawidłowego działania 
urządzeń grzewczych – złego 

zainstalowania, uszkodzenia 
lub niewłaściwej ich eksploata-
cji. Powodem pojawienia się 
czadu w pomieszczeniu, może 
być także niewłaściwie działają-
ca wentylacja oraz niedrożne ka-
nały spalinowe.

- Objawy zatrucia czadem to 
ból głowy, mdłości, wymioty, 
osłabienie mięśni, apatia, za-
paść, utrata przytomności. One 
mogą być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu czadem i niestety  czę-
sto są  mylone z grypą lub zatru-

ciem pokarmowym – mówi Ag-
nieszka Hałas, gł. specjalista ds. 
zarządzania kryzysowego Urzę-
du Gminy Lubin. - W przypad-
ku zatrucia czadem należy na-
tychmiast przewietrzyć po-
mieszczenie i zadzwonić po 
służby ratownicze

Numery alarmowe służb to: 
999 pogotowie ratunkowe oraz  
998, 112 straż pożarna.  Najle-
piej jednak zapobiegać zatruciu

- Trzeba dokonywać okreso-
wych czyszczeń przewodów ko-

minowych, usuwać sadze z pie-
ców węglowych zgromadzoną 
w osadniku, kontrolować stan 
techniczny urządzeń grzew-
czych – wymienia Agnieszka 
Hałas. 

W pomieszczeniach powinna 
być także skuteczna wentylacja. 
Nie wolno zatykać kratek wen-
tylacyjnych w drzwiach oraz od 
przewodów wentylacyjnych. 
Warto także wyposażyć miesz-
kanie w czujniki dymu, tlenku 
węgla i gazu. (SR, źródło PSP) 

CZAD TO CICHY ZABÓJCA 
- NALEŻY UWAŻAĆ! 

MIEJSCA POWSTAWANIA TLENKU WĘGLA
Uszkodzony 

komin

Szczelnie zamknięte 
okna i drzwi (brak 
mikrowentylacji)

Niewłaściwy 
montaż 

podgrzewacza
Niedrożna kratka 

wentylacyjna Brak odpłuywu 
spalin

NIE
dla czaduBrak wentylacji

 trujacy
 bezwonny
 bezbarwny
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NOWE INWESTYCJE 
W GMINIE

Na przełomie grudnia i stycznia dokonano kilku odbiorów technicznych. Mieszkańcy Gminy Lubin mają 
nowe dwie drogi, budynek sportowy i chodniki. 

Wyremontowana droga 
w Karczowiskach

To była długo oczekiwana 
przebudowa drogi wewnętrznej 
w Karczowiskach. Inwestycja 
rozpoczęła się w połowie 
września i  kosztowała 770 
tysięcy złotych. Zakres 
rzeczowy prac  obejmował  
wykonanie jezdni o nawierzchni 
z kostki betonowej o szerokości 
5 m i długości  360 m, remont 

odcinka istniejącej drogi 
wewnętrznej o nawierzchni z 
masy mineralno - asfaltowej 
oraz wykonanie zjazdów 
indywidualnych, dojść do 
posesji i miejsc odbioru 
odpadów. Cała inwestycja 
dotyczyła działek od 
nr 13 do 26.
Wykonano także odwodnienie 

drogowe przebudowywanego 
odcinka, linię energetyczną 
oświetlenia ulicznego. Co 
najistotniejsze dla 
mieszkańców,  inwestycja 
objęła także budowę kanalizacji 
sanitarnej Ø 200 o dł. ok – 140 
m wraz z przyłączami oraz 
budowę przyłączy sieci 
wodociągowej Ø 40 – 6 szt.

Droga wewnętrzna w Goli
To droga na działce nr 126/1. Zakres 
prac obejmował wykonanie jezdni 
o nawierzchni bitumicznej 
o szerokości 5,0 m i długości 217,6 
m. Wykonano także zjazdy 
indywidualne, dojścia do posesji oraz 
miejsc odbioru odpadów z kostki 
betonowej. Inwestycja obejmowała 
także budowę czterech wpustów 
deszczowych i czterech studni 
chłonnych, które stanowią elementy  
odwodnienia drogowego. Pobocze 

zostało utwardzone kruszywem 
łamanym, zbudowano także  próg 
zwalniający.
To druga inwestycja w tym roku 
realizowana przez Gminę Lubin 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Pierwsza także  dotyczyła drogi 
wewnętrznej w Goli. W tym systemie 
urząd organizuje tylko jeden przetarg, 
co skraca  czas realizacji inwestycji 
o kilka miesięcy. Dodatkowo wartość 
umowy to ryczałt, co oznacza, że 

ewentualne ryzyka 
niespodziewanych kosztów ponosi 
wykonawca.   Wcześniej jednak, 
specjaliści z Urzędu Gminy zajmujący 
się inwestycjami, poświęcają sporo 
czasu na opracowanie 
szczegółowego programu 
funkcjonalno-użytkowego. Zawarte 
są w nim  wszystkie oczekiwania 
dotyczące planowanej inwestycji 
i projekt wymaga także zatwierdzenia 
przez urząd. 

Budynek sportowy w Szklarach 
Górnych

 To zupełnie  nowy, parterowy 
budynek, o powierzchni 
zabudowy 174,64 m2 
i powierzchni użytkowej 
127,40 m2. W budynku znajdują 
się  dwie szatnie, pokój sędziów, 
pokój organizatora  zaplecza 
sanitarne i  pomieszczenie 
magazynowe. 
Przypomnijmy, że w 2016 roku 
w Szklarach Górnych 
wybudowano nowe trawiaste 
boisko do piłki nożnej wraz 
z systemem nawadniania 
i ogrodzeniem.  Ta inwestycja 
kosztowała prawie 600 tysięcy 
złotych. Teraz wraz z nowym 
budynkiem, wybudowanym za 
563 778 złotych,  stanowi 
nowoczesne centrum sportowe.
- To centrum na miarę drużyny 
piłkarskiej z IV ligi, czego 
oczywiście życzymy 
zawodnikom z Unii Szklary 
Górne – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.
Teren wokół budynku 
o powierzchni około 360 m2 
został utwardzony. W samym  

budynku wykonano wszystkie 
niezbędne  instalacje 
wewnętrzne: wod – kan, CO, 
wentylacyjną oraz elektryczną. 
Umowa z wykonawcą 
obejmowała także wykonanie  
przyłącza wodociągowego 

i kanalizacyjnego oraz 
dostarczenie i montaż 
wyposażenia przepompowni 
ścieków wraz ze sterowaniem.  
Inwestycja trwała 9 miesięcy, 
dokonano już jej odbioru 
technicznego.   

Chodnik w Krzeczynie Wielkim
Zdecydowanie poprawiło się 
bezpieczeństwo pieszych 
w Krzeczynie Wielkim. Zakończył 
się bowiem I etap budowy 
chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej przebiegającej przez 
wieś. To bardzo ruchliwa trasa, 
przy której nie było żadnego 
chodnika.
Mieszkańcy Krzeczyna Wielkiego 
doskonale wiedzą, jak uciążliwe 
było do tej pory przejście wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 335. Droga 

do przystanku autobusowego lub  
Kościoła pw. Św. Marii Dominiki 
Mazzarello prowadziła po błocie 
i trawie.  Teraz jest w tym miejscu  
nowy chodnik z nawierzchnią 
z kostki betonowej o długości ok 
332 metrów. To odcinek od 
skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 12354D w kierunku miasta Lubin. 
Budowa kosztowała 337 397 zł. 
Gminie Lubin udało się na ten cel 
pozyskać 45% dofinansowania 
z budżetu Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego.
Dokonano już odbioru 
technicznego pierwszego etapu 
tej inwestycji,  w przyszłym roku 
planowana jest kontynuacja.  
Chodnik będzie budowany  także 
od skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 335 z drogą 
powiatową nr 1234D  w kierunku 
Chocianowa.  Trwają procedury 
związane z uregulowaniem stanu 
prawnego terenów zajętych pod 
drogę wojewódzką.  (SR)

Oprócz 
nowej nawierzchni, 

mieszkańcy mają także 
kanalizację sanitarną, 

przyłącza do sieci 
wodociągowej, a tereny 

przyległe do drogi są  
w zgodzie z zasadami 

estetyki. 

To budynek o wysokim 
standardzie, 

z którego na co dzień będą 
korzystać piłkarze Unii 

Szklary Górne.

Chodnik w Krzeczynie Wielkim

Zdecydowanie 
poprawiło się 

bezpieczeństwo pieszych 
w Krzeczynie Wielkim. To 

bardzo ruchliwa trasa, 
przy której nie było 
żadnego chodnika.

Budynek sportowy w Szklarach 

Inwestycję  
zrealizowano 

w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. W praktyce 

oznacza to, że � rma która 
wygrała przetarg opracowywała 

dokumentację projektową i na 
jej podstawie wykonywała 

jednocześnie 
przebudowę drogi.
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Trwa okres grzewczy, 
dlatego przypominamy 
wszystkim mieszkańcom 
Gminy Lubin o bezwzględ-
nym zakazie spalania od-
padów w piecach domo-
wych. Jest to związane nie 
tylko z regulacjami praw-
nymi i ochroną środowiska, 
ale przede wszystkim z tro-
ską o zdrowie i jakość 
życia mieszkańców Gminy 
Lubin

Co się dzieje kiedy spala-
my śmieci w piecach?  Uwal-
niane są ogromne ilości nie-
bezpiecznych związków, któ-
re nieodwracalnie niszczą 
zdrowie. To m.in. pyły, dwu-
tlenek siarki, tlenki azotu, 

metale ciężkie, dwutlenek 
i tlenek węgla, chlorowodór 
i fluorowodów, dioksyny i fu-
rany: dioksyny i furany . 
Wszystkie te związki prowa-
dza do nowotworów wątroby 
i płuc, uszkodzenia płodu. 
Zanieczyszczenie powietrza 
dwutlenkiem siarki to także 
trudności w oddychaniu, 
tlenki azotu podrażniają płu-
ca a tlenek węgla powoduje 
zatrucia i ma negatywny 
wpływ na centralny układ 
nerwowy.

Spalanie odpadów powo-
duje osadzanie się  tzw. „mo-
krej sadzy”, co może dopro-
wadzić do zapalenia się prze-
wodu kominowego lub za-
czadzenia.

PRZYPOMINAMY CZEGO 
PRZEDE WSZYSTKIM NIE WOL-
NO SPALAĆ: 
  plastikowych pojemników 

i butelek po napojach,
  zużytych opon,
  innych odpadów z gumy,
  przedmiotów z tworzyw 

sztucznych,
  elementów drewnianych 

pokrytych lakierem,
  sztucznych skór,
  opakowań po rozpuszczalnikach 

czy środkach ochrony roślin,
  opakowań po farbach 

i lakierach, pozostałości farb 
i lakierów,
  plastikowych toreb 

z polietylenu,

  papieru bielonego 
związkami chloru 
z nadrukiem farb 
kolorowych.

SĄ TAKŻE ODPADY, KTÓ-
RE MOŻNA WRZUCAĆ 
DO PIECA, TO:
  papier, tektura i drewno,
  odpady z gospodarki 

leśnej,
  odpady z przetwórstwa 

drewna, odpady kory, 
trociny i wióry.

Na koniec przypominamy, 
że zgodnie z art. 191 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012r 
o odpadach (Dz. U. z 2018r. 

poz. 21) Kto, wbrew przepi-
sowi art. 155, termicznie 
przekształca  odpady poza 
spalarnią  odpadów lub 

współspalarnią  odpadów 
podlega karze aresztu albo 
grzywny.

(SR, WI)

Nie wolno spalać w piecach odpadów! 

Dotacje na zabytki 
W 2017 roku Gmina Lubin  udzieliła prawie 550 tysięcy zł. dotacji 
na remonty zabytków. W tym roku na ten cel przeznaczono także 
pół miliona złotych.  Wnioski na renowacje przyjmowane są do 
końca lutego 2018.  Dotyczą one zabytków, które znajdują się na 
terenie Gminy Lubin, są ogólnodostępne dla mieszkańców 
i turystów oraz posiadają istotne znaczenie historyczne, 
artystyczne, naukowe lub kulturowe.

W ubiegłym roku udzielono ośmiu dotacji na remonty zabytków. 
Największą  kwotę, prawie 130 tysięcy złotych pochłonął remont 
zabytkowej dzwonnicy w Czerńcu.  Pieniądze przyznano także 
m.in. na ołtarz w Kościele w Szklarach Górnych, wymianę okien 
i witraży w kościele w Raszowej i Pieszkowie, czy też remont 
dachu w kościele w Miłoradzicach.  
W roku 2018 w planach budżetowych na remonty zabytków 
przeznaczono 500 tysięcy złotych.  Wnioski o te pieniądze mogą 
składać właściciele zabytkowych budowli, którym zależy na 
utrzymaniu, bądź przywróceniu świetności reliktom. Termin 
składania wniosków upływa  28 lutego. Mogą one być 
przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na terenie Gminy Lubin. 
Dotacje są udzielane osobom posiadającym tytuł prawny do 
zabytku. Wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma 
wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.
Wnioski o udzielenie dotacji można pobrać drogą elektroniczną, 
lub osobiście w Urzędzie Gminy w Referacie Oświaty, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Sportu, pokój nr 8 w budynku 6A. 
Zainteresowani uzyskają tam także 
dodatkowe informacje. 
Kontaktować się można także 
telefonicznie, 
pod nr: 76/84 03-125.
Komplet dokumentów 
należy złożyć w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Gminy 
w Lubinie, przy ul. 
Łokietka 6, 
najpóźniej we 
wtorek, 28 
lutego br.

(SR)

Remont 
kościoła 
w Zimnej 
Wodzie

Nie wolno spalać w piecach odpadów! 

należy złożyć w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Gminy 
w Lubinie, przy ul. 

w Zimnej 

dodatkowe informacje. 
Kontaktować się można także 

pod nr: 76/84 03-125.
Komplet dokumentów 
należy złożyć w Kancelarii 

najpóźniej we 

należy złożyć w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Gminy 
w Lubinie, przy ul. 

najpóźniej we 

Przez ostatnie kilka mie-
sięcy, najważniejsze elemen-
ty ołtarza głównego Parafii 
Rzymsko - Katolickiej pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych,  prze-
chodziły poważne prace 
konserwatorskie. Teraz figu-
ry oraz najważniejsze zdo-
bienia, w tym obudowa ta-
bernakulum i antepedium 
wróciły na swoje miejsce.

- To dopiero pierwszy etap 
na drodze do dawnej świet-
ności tego dzieła, ale już dzi-
siaj odnowione elementy ro-
bią ogromne wrażenie – mó-
wi ksiądz Paweł Kajl, pro-
boszcz parafii w Szklarach 
Górnych. – Jesteśmy ogrom-
nie wdzięczni za dotację, bez 
której ta renowacja nie była-
by możliwa. Na  ręce wójta 
Gminy Lubin, Tadeusza Kie-
lana składamy najgorętsze 
wyrazy wdzięczności, z na-

dzieją na wsparcie przy kon-
tynuacji prac. 

Pierwszy etap  renowacji 
kosztował 113 tysięcy zło-
tych. W prace zaangażowali 
się wszyscy parafianie prze-
kazując datki w miarę swoich 
możliwości. Gmina Lubin 
przeznaczyła na ten cel 80 ty-

sięcy złotych. Planowany jest 
drugi etap renowacji, które-
mu poddane zostaną kolejne 
elementy zdobień ołtarza. 

Zabytkowy ołtarz trafił do 
kościoła w Szklarach Gór-
nych  w 1820 roku i jest 
prawdziwą perłą wśród dol-
nośląskich zabytków sztuki 

snycerskiej. To  trzeci po-
ważny zabieg konserwator-
ski w tym  kościele w ostat-
nich latach. Wcześniej, sta-
raniem ks. Mariana Gorące-
go, odnowione zostały ołta-
rze św. Józefa oraz ukrzyżo-
wanego Jezusa Chrystusa. 

(SR, parafiaszklarygorne.pl)

Na ołtarz główny kościoła w Szklarach Górnych wróciły już odrestaurowane 
figury i najważniejsze zdobienia.

OŁTARZ PIĘKNIEJE 
Ten ołtarz to 
prawdziwa 
perełka wśród 
dolnośląskich 
zabytków sztuki 
snycerskiej. 
Remont został 
w większości 
sfinansowany 
z dotacji 
udzielonej 
w ubiegłym roku 
przez Gminę 
Lubin. 
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26. Finał WOŚP 
w Raszówce

Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy gra nie 
tylko w dużych miastach. 
Lubiński sztab WOŚP 
miał również swój punkt 
w świetlicy wiejskiej w Ra-
szówce. 

Drużyna harcerska Aquila 
z druhną Małgorzatą Czają 
na czele stanęła na wysokości 
zadania. Można było zjeść 
pyszne ciasto, czy pograć 
z harcerzami w gry planszo-
we. Główną atrakcją popołu-
dnia była licytacja przekaza-
nych darów. Darczyńcami 
byli Gabinet Podologiczny 
Kasia Porębska z Legnicy 
oraz Salon Urody Orhidea 
z Raszówki, które przekazały 

do licytacji karnety na zabiegi 
kosmetyczne. Również Wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan 
włączył się do akcji przekazu-
jąc na licytację okolicznoś-
ciowego Denara. Moneta zo-
stała wybita z okazji 35 rocz-
nicy zbrodni Lubińskiej 
i w całej Polsce jest tylko 300 
takich egzemplarzy. Moneta 
została wylicytowana za 90 
zł.

26. Finał WOŚP odbył się 
w dniu 14 stycznia 2018, 
a jego celem było pozyska-
nie środków „dla wyrówna-
nia szans w leczeniu nowo-
rodków”. Z nieoficjalnych 
ciągle danych wynika, że 
udało się zgromadzić ponad 
81,4 mln zł.  (RED)

Powiat lubiński opraco-
wał harmonogram nieod-
płatnej pomocy prawnej na 
rok 2018. Zgodnie z usta-
wą dostęp do  takiej pomo-
cy świadczonej przez ad-
wokata lub radcę prawne-
go ma miejsce w lokalach 
udostępnionych przez gmi-
ny lub powiaty. Na mocy 
porozumienia taka pomoc 
świadczona jest w Urzędzie 
Gminy Lubin, Urzędzie 
Miasta i Gminy Ścinawa 
oraz w Starostwie Powiato-
wym w Lubinie. 

Przypomnijmy, że ustawa 
zakłada, że darmową pomoc 
prawną (na etapie przedsądo-
wym) mogą otrzymać:
 młodzież do 26. roku życia,
 osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedza-
jącego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie usta-
wy o pomocy społecznej,
 osoby, które ukończyły 65. 
lat,
 osoby posiadające ważną 
Kartę Dużej Rodziny,
 kombatanci,
 weterani,

 zagrożeni lub poszkodowa-
ni katastrofą naturalną, klę-
ską żywiołową lub awarią 
techniczną,
 kobiety w ciąży.
Pomoc prawna polega na 

poinformowaniu o obowiązu-
jącym stanie prawnym, przy-
sługujących uprawnieniach 
lub spoczywających obowiąz-
kach, może także wskazywać  
osobie uprawnionej sposób 
rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego. To także 
pomoc w sporządzeniu wy-
magającego wiedzy prawni-
czej projektu pisma w zakre-
sie niezbędnym do udzielenia 

pomocy, z wyłączeniem pism 
procesowych w postępowa-
niach przygotowawczym lub 
sądowym i pism w postępo-
waniu sądowo-administracyj-
nym. W trakcie tych dyżurów 
można także sporządzić pro-
jekt pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub o usta-
nowienie pełnomocnika 
z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać  
informacje w zakresie:
 prawa pracy,
 przygotowania do rozpo-
częcia działalności gospo-
darczej,

 prawa cywilnego,
 spraw karnych,
 spraw administracyjnych,
 ubezpieczenia społecznego,
 spraw rodzinnych,
 prawa podatkowego z wyłą-
czeniem spraw podatko-
wych związanych z prowa-
dzeniem działalności go-
spodarczej.
 
Pomoc nie obejmuje spraw 

z zakresu prawa celnego, de-
wizowego, handlowego i dzia-
łalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowywania do 
jej rozpoczęcia.

(SR, źródło: ms.gov.pl)

Celem obu kampanii jest 
uświadamianie, ostrzeganie 
i poszerzanie wiedzy.  
Przygotowano specjalne ulotki, 
plakaty, prelekcje.
MASZ WPŁYW”  - LICZY SIĘ 
WIEK NIE WYGLĄD

To akcja ogólnopolska 
adresowana do sprzedaw-
ców napojów alkoholo-
wych i dotyczy zakazu 
sprzedaży alkoholu oso-

bom poniżej 18 
roku życia.  Do 
sklepów i lokali 
gastronomicz-
nych w gminie 
trafiły specjalne 
plakaty i ulotki 
informacyjne.  
Takie materiały 

umiesz-

czone w widocznym miej-
scu w sklepie, to jasny syg-
nał dla nastolatka, że w tym 
sklepie nie ma sensu po-
dejmować próby zakupu 
napojów wyskokowych.

Kampanię przygotowa-
no na zlecenie Państwowej 
Agencji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
w ramach Narodowego 
Programu Zdrowia. Są to 
specjalne pakiety materia-
łów edukacyjnych dla 
sprzedawców, wśród któ-
rych są plakaty, naklejki 
i ulotki. Gmina Lubin, jako 
uczestnik tej kampanii 
przekazała je do sklepów 

i lokali gastrono-
micznych. Działa-

niom tym towarzy-
szyć będzie także 

kampania medialna 
z wykorzystaniem 

spotu filmowego, któ-
rej celem będzie zwró-

cenie uwagi na problem 
sprzedaży alkoholu nie-

letnim i jednoczesne za-
chęcenie świadków tych 
sytuacji do reagowania. 
W całej Polsce także wo-
lontariusze -ambasadorzy 
kampanii będą rozmawiać 
w lokalnych sklepach  z kie-

rownikami i sprzedawcami 
na temat konieczności 
ograniczania dostępności 
napojów alkoholowych dla 
osób niepełnoletnich. Ak-
cję tę organizuje Stowarzy-
szenie Diakonia Ruchu 
Światło-Życie. 

Przypominamy przy 
okazji co ryzykuje osoba 
sprzedająca alkohol nielet-
nim.  To konsekwencje 
prawne i administracyjne, 
czyli pozbawienie wolności 
do lat 2 oraz cofnięcie ze-
zwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych.

„NARKOTYKI? 
TO MNIE NIE KRĘCI!”  

Celem kolejnej kampa-
nii, w która włączyła się 
Gmina Lubin,  jest posze-
rzenie wiedzy uczniów na 
temat dopalaczy i ich nega-
tywnego działania.  Dzięki 
specjalnym zajęciom profi-
laktycznym, ulotkom i pla-
katom do młodzieży trafi 
sugestywny przekaz, obra-
zujący katastrofalne skutki 
zażywania dopalaczy. 

Specjalne ulotki przygo-
towano także dla rodziców 
uczniów, bowiem wiedza 
o dopalaczach może 
ustrzec dziecko przed pu-
łapką ich zażywania. Zde-
cydowana większość mło-
dych ludzi wie, że ekspery-
mentowanie z dopalaczami 
niesie za sobą bardzo duże 
ryzyko. Zawierają one bar-
dzo różne substancje psy-

choaktywne, często nie 
wiadomo jakie konkretnie, 
dlatego lekarze nie wiedzą 
jak odtruwać pacjentów. 
W dopalaczach znajdowa-
ne są m.in. benzyna, trutki 
na szczury, środki owado-
bójcze. 

- Na zajęciach profilak-
tycznych nauczyciele będą 
poszerzać wiedzę uczniów 
na temat dopalaczy i ich 
negatywnego działania 
– mówi Agnieszka Hałas, 
gł. specjalista zarządzania 
kryzysowego w Urzędzie 
Gminy Lubin. – Nauczy-
ciele będą też  zachęcać 
uczniów do refleksji nad 
własnym stosunkiem do 
dopalaczy oraz nad sensem 
korzystania z nich. 

Akcja dostarczy uczniom 
także  informacji o tym, na 
co zwracać uwagę oraz 
w jaki sposób reagować 
w nagłych sytuacjach ryzy-
kownych a także w sytuacji 
odczuwanego niepokoju 
związanego z używaniem 
substancji psychoaktyw-
nych. Dodatkowym zy-
skiem z tej kampanii będzie  
zachęcenie uczniów do 
przeprowadzenia analizy 
własnych wartości i celów, 
a także poszerzanie ich 
wiedzy o tym, jak jest się 
postrzeganym przez in-
nych. Te działania  mogą 
także  wzmocnić więzi 
w grupie i  stworzenie sieci 
wsparcia.

(SR)

Gmina Lubin włączyła się w dwie kampanie społeczne.  Dotyczą młodzieży i zagrożeń związanych z dopalaczami i alkoholem

NOWE 
KAMPANIE  
SPOŁECZNE 

w lokalnych sklepach  z kie-

To akcja ogólnopolska 
adresowana do sprzedaw-
ców napojów alkoholo-
wych i dotyczy zakazu 

nał dla nastolatka, że w tym 
sklepie nie ma sensu po-
dejmować próby zakupu 
napojów wyskokowych.

Kampanię przygotowa-
no na zlecenie Państwowej 
Agencji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
w ramach Narodowego 
Programu Zdrowia. Są to 
specjalne pakiety materia-
łów edukacyjnych dla 
sprzedawców, wśród któ-
rych są plakaty, naklejki 
i ulotki. Gmina Lubin, jako 
uczestnik tej kampanii 
przekazała je do sklepów 

i lokali gastrono-
micznych. Działa-

niom tym towarzy-
szyć będzie także 

kampania medialna 
z wykorzystaniem 

spotu filmowego, któ-
rej celem będzie zwró-

cenie uwagi na problem 
sprzedaży alkoholu nie-

letnim i jednoczesne za-
chęcenie świadków tych 
sytuacji do reagowania. 
W całej Polsce także wo-
lontariusze -ambasadorzy 
kampanii będą rozmawiać 
w lokalnych sklepach  z kie-

SPOŁECZNE SPOŁECZNE wych i dotyczy zakazu 
sprzedaży alkoholu oso-

bom poniżej 18 
roku życia.  Do 
sklepów i lokali 
gastronomicz-
nych w gminie 
trafiły specjalne 
plakaty i ulotki 
informacyjne.  
Takie materiały 

umiesz-

napojów wyskokowych.
Kampanię przygotowa-

no na zlecenie Państwowej 
Agencji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
w ramach Narodowego 
Programu Zdrowia. Są to 
specjalne pakiety materia-
łów edukacyjnych dla 
sprzedawców, wśród któ-
rych są plakaty, naklejki 
i ulotki. Gmina Lubin, jako 
uczestnik tej kampanii 
przekazała je do sklepów 

i lokali gastrono-
micznych. Działa-

niom tym towarzy-
szyć będzie także 

kampania medialna 
z wykorzystaniem 

spotu filmowego, któ-
rej celem będzie zwró-

cenie uwagi na problem 
sprzedaży alkoholu nie-

letnim i jednoczesne za-
chęcenie świadków tych 
sytuacji do reagowania. 
W całej Polsce także wo-
lontariusze -ambasadorzy 
kampanii będą rozmawiać 
w lokalnych sklepach  z kie-

SPOŁECZNE SPOŁECZNE 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie lubińskim 

HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA ROK 2018 



⁹WOLONTARIAT

Andersen dobrze podany
W świat nieograniczonej zabawy 
z wyobraźnią przeniosły się  
dzieci z przedszkoli gminnych 
w Raszówce i Lubinie, za sprawą 
aktorek Teatru w Drodze 
z Lubina. Przed wystawieniem 
dwóch przepięknych baśni H. Ch. 
Andersena: Choinki i Księżniczki 
na ziarnku grochu, miały miejsce 
krótkie warsztaty teatralne. 

W pierwszym przedstawieniu 
pt. Choinka, żywy aktor wciela 
się w rolę drzewka – choinki, 
która tęskni, ma swoje 
marzenia i pragnienia. 
Natomiast w Księżniczce na 
ziarnku grochu jest odwrotnie. 
Postaciami są poduszki 
ożywione przez aktorkę grającą 
małą dziewczynkę.

Aktorzy po raz kolejny zagościli 
w naszej gminie, na zaproszenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Raszówce. Ich spektakle cieszą 
się bardzo pozytywnym 
odbiorem wśród dzieci. Maluchy 
obejrzały spektakl do samego 
końca z ogromnym 
zainteresowaniem. 
 (WO)

Do tytułu 
Wolontariusza 
Roku 2017 Gminy 
Lubin zgłoszone 
zostały cztery 
kandydatury. 
Decyzją Kapituły 
Konkursu 
oraz Wójta 
Gminy Lubin 
Tadeusza Kielana 
przyznane 
zostały dwa 
wyróżnienia.

Kapituła do tytułu Wolon-
tariusza Gminy Lubin zare-
komendowała Bogusławę So-
bol, pedagoga Gminnego 
Gimnazjum, społecznika, 
osobę której całe życie wyzna-
cza bezinteresowna po-
moc.  Bogusława Sobol od 
2013 r. współpracuje z Gim-
nazjum Gminnym, mocno 
angażując się w szkolne pro-
jekty i akcje charytatywne, 
wśród których znajdują się 
„Zbiórka żywności”, „Góra 
grosza”, „Młodzi ubogim”, 
„Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” czy „Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy”. Założyła i prowadzi 
w Gimnazjum Szkolne Koło 
Wolontariackie „Pomocna 
Dłoń”, współpracuje ze Zgro-
madzeniem Sióstr Elżbieta-
nek we Wrocławiu. Sprawuje 
funkcję opiekuna prawnego 
dla absolwentki Gimnazjum.

Przyznanie tytułu Wolon-
tariusza Roku Bogusławie 
Sobol w niezmiernie wzru-
szający i piękny sposób uza-
sadniła Zofia Marcinkie-

wicz, członkini Kapituły, rad-
na Gminy Lubin – przywołu-
jąc maksymę Fundacji Św. 
Brata Alberta: „Im więcej kto 
opuszczony, tym z większą 
miłością służyć mu trzeba”.

– Wolontariusz musi być 
osobą ponadprzeciętną, dzia-
łać na niwie społecznej, dla 
dobra innych ale równie istot-
ne są wartości, którymi kieru-
je się w życiu, dlatego też re-
komendowaliśmy wójtowi 
Tadeuszowi Kielanowi panią 
Bogusławę Sobol – mówiła 
Zofia Marcinkiewicz na Gali 
Wolontariatu Gminy Lubin.

Szef gminnego samorządu 
nie miał wątpliwości, co traf-
ności decyzji Kapituły, ale po-

stanowił również wykorzystać 
przysługujące mu prawo przy-
znania tego zaszczytnego ty-
tułu jeszcze jednej osobie.

– Jest wśród nas osoba, 
której działania wolontary-
styczne wykraczają poza gra-
nice gminy, która spowodo-
wała, że wychowankowie 
Domu Dziecka w Golance 
Dolnej w naszej gminie czują 
się jak w domu. Przyjeżdżają 
tu na wakacje, Dzień Dzie-
cka, Mikołaja czy Hubertusa. 
Przyjmują każde zaprosze-
nie, bo otrzymują tu ciepło 
i miłość, którego nigdy 
wcześniej nie mieli w nad-
miarze. Widziałem się z nimi 
wielokrotnie, rozmawiałem 

i wiem, że pokochali Buczyn-
kę i jej mieszańców i chcą tu 
wracać. To zasługa sołtys Jo-
lanty Jankun. Obok takiej 
ilości rozdawanego dobra 
nie można przejść obojętnie. 
Dlatego też na podstawie §5 
ust. 9 Regulaminu Przyzna-
wania Tytułu Wolontariusza 
Roku Gminy  Lubin, przy-
znaję wyróżnienie w postaci 
tytułu Wolontariusza Roku 
2017 Pani Jolancie Jankun, 
Sołtys Sołectwa Buczynka – 
uzasadnił swoją decyzję wójt 
Tadeusz Kielan.

Obydwie laureatki, które 
do ostatniej chwili nie znały 
wyników Konkursu na Wo-
lontariusza Roku 2017 Gmi-

ny Lubin, były niezwykle po-
ruszone otrzymaną nagrodą, 
zupełnie się jej nie spodzie-
wały i na nią nie liczyły.

– Nawet nie widziałam, że 
jestem nominowana do tej 
nagrody – mówiła tuż po 
otrzymaniu statuetki Jolanta 
Jankun, sołtys Buczynki.

Statuetkę Wolontariusza 
Roku z rąk wójta Gminy Lu-
bin otrzymała także Bogu-
sława Sobol.

Kandydatura Jolanty Jan-
kun zgłoszona została przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin, a Bogusławy Sobol 
przez Gminne Gimnazjum.

Dziewiętnastoosobowe 
grono Wolontariuszy Gminy 
Lubin powiększyło się tym 
samym o kolejne dwie osoby. 
Nagrody przyznane zostały 
po raz piąty.  (MG)

Wolontariat wymyka się próbom zdefiniowania go. To misja, potrzeba serca, wyjątkowa wrażliwość, chęć niesienia 
pomocy, tym którzy jej najbardziej potrzebują, a najprościej mówiąc to dar zauważania drugiego człowieka. 
Wolontariusze niechętnie mówią o tym, co robią, oni działają. 

TYTUŁY WOLONTARIUSZA 
GMINY LUBIN PRZYZNANE

– W każdym człowieku tkwi potrzeba pomocy drugiej osobie,  świadoma 
bądź czasami nieświadoma. Jako nauczyciel robię wszystko, by uświadomić 
swoim uczniom potrzebę rozwijania czynienia dobra drugiemu człowiekowi, 
poprzez swój przykład ale także włączając tych młodych ludzi do działań 
wolontariackich. Otrzymanie tego wyróżnienia – to dla mnie olbrzymi zaszczyt 
i honor. Nie spodziewałam się, że zostanę zauważona i doceniona, ponieważ 
uważam, że jest wiele osób, które na niwie społecznej robią dużo więcej niż ja – 
mówi Bogusława Sobol.

– To co robimy, z radą sołecką i mieszkańcami, 
wynika z potrzeby serca. Nie spodziewaliśmy 
nigdy, że maleńka Buczynka zostanie kiedykolwiek 
i gdziekolwiek zauważona. To my czerpiemy 
bardzo wiele z kontaktów z dziećmi z Domu 
Dziecka w Golance Golnej. Gdy słyszymy, że na 
hasło kto jedzie do Buczynki, wszyscy są chętni, 
serce nam się raduje. Mimo, że są w wieku od 3 
do 14 lat witają się z nami, jakby przyjeżdżali 
do cioci i wujka. A najbardziej wzrusza nas fakt, 
że nie chcą od nas wyjeżdżać. Staramy się za 
każdym razem, by poczuli tę naszą miłość do nich 
i wiedzieli, że nam na nich bardzo zależy – mówi 
Jolanta Jankun. 



¹⁰ ROLNICTWO

   Dziś problem ptasiej gry-
py Polski jeszcze nie do-
tyczy? 
Jeszcze nie, ale z najnow-

szych danych wynika, że 
w pierwszej dekadzie stycznia 
u naszego zachodniego sąsia-
da w północnych Niemczech 
stwierdzono występowanie 
grypy ptaków, na razie na 
szczęście wyłącz-
nie u dzikie-
go pta-

ctwa, a dokładnie u dzikiej 
kaczki. To wirus H5N8, czyli 
ten który w ubiegłym roku był 
przyczyną ogromnych proble-
mów m.in. u nas na Dolnym 
Śląsku. Oznacza to, że wirus 
w populacji występuje, już 
krąży. Od nas, od naszych 
świadomych działań zależy 
czy wtargnie i na nasz teren.  
   Określił Pan punkty kry-
tyczne, których wyelimi-
nowanie pozwali nam 

uciec przed ptasią gry-
pą. Gdzie ich należy 
upatrywać? 

Powinniśmy zacząć 
od szeroko rozumianej 
bioasekurcaji. Pojęcie to 
oznacza wszystkie dzia-
łania, mające na celu 

uniemożliwienie 

dostania się wirusa do ho-
dowli. W pierwszej kolejno-
ści należy zacząć od mat de-
zynfekcyjnych, środków de-
zynfekcyjnych i ograniczenia 
osób z zewnątrz, wchodzą-
cych na teren fermy czy go-
spodarstwa. Najlepiej gdy 
pojawiają się tam wyłącznie 
osoby stale tam pracujące, 
stosujące się do określonych 
wytycznych czyli pracujący 
w odzieży i obuwiu dedyko-
wanym wyłącznie pracy wy-
konywanej na danej fermie 
czy w danym gospodarstwie. 
   Oznacza to, że przedsta-
wiciel handlowy, listonosz 
czy inna osoba postron-
na, zupełnie tego nieświa-
doma może przynieść na 
teren gospodarstwa wiru-
sa ptasiej grypy?
Oczywiście rezerwuarem 

wirusa jest dzikie ptactwo, 
głównie ptactwo wodne: 
kaczki, gęsi, łabędzie itp. 

, ale również człowiek 
może przenosić go na 
obuwiu czy odzieży po-

nieważ wirus wydala-
ny jest w głównej 

mierze z kałem. 
W ubiegłym roku 

w Niemczech 
odnotowano 
przypadek za-
każenia ho-
dowli drobiu 
wirusem pta-

siej grypy przez 
myśliwego, który 

podczas polowania 
przemierzał duże połacie 

lasu, a następnie w tym sa-
mym ubraniu wszedł na te-

ren hodowli indyków, którą 
prowadził. Nie zdezynfe-
kował obuwia i okazało 
się że w ciągu dwóch dni 

rozprzestrzeniła się tam wy-
soce patogenna grypa. Kolej-
ną drogą transmisji jest sło-
ma, która przechowywana 
jest w nieosłoniętych ster-
tach. Migrujące ptaki zatrzy-
mują się tam, odpoczywają 
a przy okazji załatwiają swo-
je potrzeby fizjologiczne. 
Przykładów jest wiele… 
   Warunek podstawowy, 
który należy spełnić kie-
dy wirus pojawi się w po-
bliżu…
W momencie zagrożenia 

ptaki muszą być absolutnie 
zamknięte, zarówno jeśli cho-
dzi o małe gospodarstwa jak 
i duże fermy. Przeniesienia się 
wirusa na duże hodowle pro-
wadzi do gigantycznych strat 
ekonomicznych. 
   Jak przekonać właścicie-
li hodowli drobiu by sto-
sowali się do wytycznych, 
a nie zamykali ptactwo 
tylko wtedy gdy we wsi 
pojawia się inspekcja we-
terynaryjna? 
Świadomość hodowców 

stanowi bardzo duży prob-
lem, ponieważ to w głównej 
mierze od człowieka zależy 
czy wirus ptasiej grypy bę-
dzie się rozprzestrzeniał. 
Myślę, że gdyby rolnicy 
i drobni hodowcy mieli 
świadomość tego, że stoso-
wanie się do wytycznych na-
wet w przypadku mikrogo-
spodarstw może uchronić 
nasz region czy kraj od za-
każenia wirusem to postę-
powaliby zgodnie z zalece-
niami. Stąd intensywne ak-
cje informacyjne, z którymi 
staramy się dotrzeć do jak 
największej grupy osób. 
Przecież ptasia grypa ozna-
cza restrykcje nie tylko dla 

tego gospodar-
stwa, w którym 
pojawiło się ognisko zaka-
żenia, ale także dla wszyst-
kich znajdujących się w jego 
sąsiedztwie. Obszar zapo-
wietrzony jest określany 
w promieniu 3 km od miej-
sca wystąpienia przypadku 
drobiu chorego na ptasią 
grypę, obszar zagrożony 
w promieniu 10 km od 
stwierdzonego u drobiu 
przypadku, a to niesie za so-
bą bardzo poważne restryk-
cje związane z obrotem, 
handlem czy przemieszcza-
niem się. Dlatego powinni-
śmy stosować się do zaleceń 
służb weterynaryjnych. 
   Kiedy możemy się spo-
dziewać ewentualnego 
ataku wirusa? 
Właśnie rozpoczyna się 

okres, w którym jesteśmy 
najbardziej zagrożeni poja-
wieniem się ptasiej grypy. 
Wirus przeżywa długo w śro-
dowisku od 0 do -10, - 15 
stopni. Dopiero ocieplenie 
sprawia, że jego przeżywal-
ność będzie niższa. W tem-
peraturach ujemnych prze-
żywa zdecydowanie dłużej. 
Dla przykładu przy tempera-
turze około – 5 stopni Cel-
sjusza w kale wirus może 
przeżyć nawet około 60 dni, 
przy temperaturze + 15 stop-
ni tylko 7 dni. 
   Czy ptasiej grypy uda się 
w tym roku w Polsce 
uniknąć? 
Choć moi koledzy zajmu-

jący się prognozowaniem 
mówią, że istnieje ogromne 
ryzyko wystąpienia grypy 
ptaków w Polsce, ja jestem 
pełen nadziei i wierzę, że 
uda nam się jej uniknąć. 

   W ubiegłym 
roku niestety się 

nie udało… 
W sezonie 2016/2017 Dol-

ny Śląsk był jednym z epicen-
trów zdarzeń. Wiele przypad-
ków zakażenia wirusem pta-
siej grypy stwierdzono m.in. 
w okolicach Wrocławia 
i Oleśnicy. Miało to katastro-
falne skutki ekonomiczne. 
W ubiegłym roku grypa pta-
ków zaatakowała stada re-
produkcyjne gęsi. Wybito ok. 
30 tys. ptactwa tego gatunku 
w wyniku czego w tym roku 
wyhodowano o około milion 
sztuk mniej gęsi, co niesie za 
sobą gigantyczne straty.  
   Dziękuję za rozmowę  

Uratowane szczenięta w Gorzycy 
Cztery miesięczne szcze-

nięta znalazł w Gorzycy je-
den z mieszkańców tej 
miejscowości. Dzięki  na-
tychmiastowej interwencji 
sołtysa Jana Olejnika, 
służb gminnych i weteryna-
ryjnych udało się je urato-
wać. Wkrótce trafią do no-
wych właścicieli. 

Mężczyzna natknął się na 
szczenięta późnym popołu-
dniem. Gdy we wskazanym 
miejscu pojawił się sołtys 
znajdowały się tam już tylko 

dwa psiaki. Zabrał je do do-
mu, a potem wspólnie z we-
zwanym przez służby Gminy 
Lubin lekarzem weterynarii 
Grzegorzem Nowackim pod-
jęli poszukiwania dwóch po-
zostałych. Włączył się do 
nich także mężczyzna, który 
jako pierwszy zobaczył zwie-
rzaki. 

- Sumienie mnie ruszyło, 
żałowałem, że od razu ich nie 
zabrałem, więc wsiadłem na 
rower i zacząłem jeździć po 
okolicy, ale niestety bez skut-
ku – tłumaczył mężczyzna. 

- Szanse na przeżycie 
szczeniąt przy tak niskiej 
temperaturze, są praktycz-
nie zerowe. To bezwzględne 
skazanie tych istot na 
śmierć, czego powinien 
mieć świadomość właści-
ciel, który w tak okrutny 
sposób pozbył się zwierząt 
– tłumaczył Grzegorz No-
wacki, lekarz z Gabinetu 
Weterynarii „Centaur” 
w Osieku. 

Uratowane szczenięta, 
zmęczone, wychłodzone, 
głodne i przestraszone szyb-

ko doszły do siebie przy pie-
cu w domu sołtysa Jana Olej-
nika. 

Kiedy wszyscy zwątpili już 
w możliwość odnalezienia 
dwóch pozostałych piesków, 
okazało się, że i im udało się 
spotkać na swojej drodze do-
brych ludzi. 

Spędziły noc w jednym 
z gospodarstw w Gorzycy, 
a następnie trafiły do kliniki 
weterynaryjnej, gdzie czeka-
ją na adopcję. 

 (MG)  

JAK UCIEC PRZED 
PTASIĄ GRYPĄ? 
Z prof. dr hab. Andrzejem Gawłem z Katedry Epizootiologii z Kliniki Ptaków 
i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  
rozmawia Maja Grohman 

PUNKTY KRYTYCZNE 
Zapobieganie i zwalczanie 
ptasiej grypy z uwzględnieniem 
bioasekuracji – to temat 
szkolenia, które  odbyło się 
w miejscowości Obora 
z inicjatywy Powiatowego 
Lekarza Weterynarii Wiesławy 
Bober oraz  kierownika 
Powiatowego Zespół  
Doradztwa Rolniczego 
w Lubinie Arkadiusza Dulemby. 
W spotkaniu uczestniczył 
Zdzisław Król, wojewódzki 
lekarz weterynarii, a gros 
słuchaczy stanowili sołtysi 
Gminy Lubin.  Głównym 
prelegentem szkolenia był prof. 
dr hab. Andrzej Gaweł 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, którego referat 
dotyczył punktów krytycznych 
w hodowli drobiu, 
predestynujących do 
wystąpienia grypy ptaków.

grypy ptaków, na razie na 
szczęście wyłącz-
nie u dzikie-
go pta-

czy wtargnie i na nasz teren.  
 Określił Pan punkty kry-

tyczne, których wyelimi-
nowanie pozwali nam 

uciec przed ptasią gry-
pą. Gdzie ich należy 
upatrywać? 

Powinniśmy zacząć 
od szeroko rozumianej 
bioasekurcaji. Pojęcie to 
oznacza wszystkie dzia-
łania, mające na celu 

uniemożliwienie 

osoby stale tam pracujące, 
stosujące się do określonych 
wytycznych czyli pracujący 
w odzieży i obuwiu dedyko-
wanym wyłącznie pracy wy-
konywanej na danej fermie 
czy w danym gospodarstwie. 
 Oznacza to, że przedsta-

wiciel handlowy, listonosz 
czy inna osoba postron-
na, zupełnie tego nieświa-
doma może przynieść na 
teren gospodarstwa wiru-
sa ptasiej grypy?
Oczywiście rezerwuarem 

wirusa jest dzikie ptactwo, 
głównie ptactwo wodne: 
kaczki, gęsi, łabędzie itp. 

, ale również człowiek 
może przenosić go na 
obuwiu czy odzieży po-

nieważ wirus wydala-
ny jest w głównej 

mierze z kałem. 
W ubiegłym roku 

w Niemczech 
odnotowano 
przypadek za-
każenia ho-
dowli drobiu 
wirusem pta-

siej grypy przez 
myśliwego, który 

podczas polowania 
przemierzał duże połacie 

lasu, a następnie w tym sa-
mym ubraniu wszedł na te-

ren hodowli indyków, którą 
prowadził. Nie zdezynfe-
kował obuwia i okazało 
się że w ciągu dwóch dni 

Przykładów jest wiele… 
Warunek podstawowy, 

który należy spełnić kie-
dy wirus pojawi się w po-
bliżu…
W momencie zagrożenia 

ptaki muszą być absolutnie 
zamknięte, zarówno jeśli cho-
dzi o małe gospodarstwa jak 
i duże fermy. Przeniesienia się 
wirusa na duże hodowle pro-
wadzi do gigantycznych strat 
ekonomicznych. 
 Jak przekonać właścicie-

li hodowli drobiu by sto-
sowali się do wytycznych, 
a nie zamykali ptactwo 
tylko wtedy gdy we wsi 
pojawia się inspekcja we-
terynaryjna? 
Świadomość hodowców 

stanowi bardzo duży prob-
lem, ponieważ to w głównej 
mierze od człowieka zależy 
czy wirus ptasiej grypy bę-
dzie się rozprzestrzeniał. 
Myślę, że gdyby rolnicy 
i drobni hodowcy mieli 
świadomość tego, że stoso-
wanie się do wytycznych na-
wet w przypadku mikrogo-
spodarstw może uchronić 
nasz region czy kraj od za-
każenia wirusem to postę-
powaliby zgodnie z zalece-
niami. Stąd intensywne ak-
cje informacyjne, z którymi 
staramy się dotrzeć do jak 
największej grupy osób. 
Przecież ptasia grypa ozna-
cza restrykcje nie tylko dla 

jący się prognozowaniem 
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Już po raz szósty, na terenach 
zielonych przy remizie straża-
ckiej w Raszówce, odbyło się Stra-
żackie Ognisko Noworoczne. Jak 
co roku, było bardzo wiele atrak-
cji i mieszkańcy Raszówki byli 
bardzo zadowoleni.

Ognisko rozpoczęło się prelekcją  
st.kpt. Mariusza Sałaty, zastępcy 
Komendanta Powiatowego PSP 
w Polkowicach. Kapitan Sałata opo-
wiadał o zagrożeniach jakie mogą 
spotkać nas w życiu.  Dawał rady 
i wskazówki jak unikać niebezpiecz-
nych sytuacji.

-Największym zagrożeniem dla 

nas samych jest rutyna, niedokład-
ność i lenistwo. Jeśli wyeliminujemy 
te czynniki z naszego życia,  sami so-
bie zapewnimy bezpieczeństwo. 
Musimy dbać o swoje domy i rodzi-
ny, wtedy zminimalizujemy ryzyko 
niemal do zera- mówił druh Mariusz 
Sałata.

Na przybyłych gości czekało wiele 
smakołyków, między innymi pyszny 
bigos czy zupa gulaszowa, można 
było również upiec przy ognisku 
kiełbasę. Nie brakowało również 
smakołyków dla najmłodszych. Ko-
bieca część drużyny spisała się na 
medal częstując przybyłe licznie 
dzieci domowymi wypiekami. Jed-

nak największy aplauz zebrał pokaz 
sztucznych ogni, który strażacy 
przeprowadzili wieczorem. Każdy 
mógł się nauczyć jak bezpiecznie 
odpalać fajerwerki.

- Otwieramy ten rok jako OSP 
Raszówka z wielkimi planami. 
Rozwijamy się po to by dbać 
o bezpieczeństwo naszych sąsia-
dów. Mamy jeszcze sporo do zro-
bienia, ale szczególnie dumny je-
stem z naszej kobiecej drużyny, 
która na zawodach powiatowych 
okazała się lepsza od naszych dru-
hów i to musimy nadrobić. Do boju 
chłopcy!- mówił Damian Dobrowol-
ski, prezes OSP Raszówka.  (AI)

Strażackie ognisko noworoczne 

W zebraniu sprawozdaw-
czym OSP Zimna Woda 
uczestniczyli proboszcz 
Rzymskokatolickiej Parafii 
p.w. św. Trójcy ksiądz An-
drzej Tomaszewski i pro-
boszcz Parafii Prawosławnej 
Zaśnięcia Przenajświętszej 
Bogarodzicy ksiądz Jerzy 
Malisz. Wśród gości znalazł 
się także prawosławny kape-
lan dolnośląskich strażaków. 
Ksiądz Marek Bonifatiuk 
w Zimnej Wodzie bywał wie-
lokrotnie, ale w zebraniu 
miejscowej straży pożarnej 
uczestniczył po raz pierwszy, 
przywożąc ze sobą w prezen-
cie prawosławną ikonę.

– Dotychczas w naszej re-
mizie towarzyszył nam tylko 
święty Florian, ponieważ nie 
chcieliśmy ranić niczyich 

uczuć religijnych. Teraz ma-
my już ikonę, koło której 
znajdzie się także krzyż – 
mówi Grzegorz Obara, pre-
zes OSP Zimna Woda.

Choć strażackie zebranie 
miało charakter przede 
wszystkim sprawozdawczy, 
było także okazją do wręcze-
nia odznaczeń wyróżniają-
cym się druhom.

„Brązowy medal za zasłu-
gi dla pożarnictwa” 

otrzymał Jerzy 
Wirchniań-

ski, a od-
znakę 

„Stra-
żak 

Wzorowy” Dawid Cyrkot.
W części roboczej spotka-

nia zarząd OSP Zimna Woda 
przestawił sprawozdanie 
z działalności w roku 2017. 
Sukcesów jest wiele. Należą 
do nich pierwsze miejsca 
podczas tegorocznych powia-
towych zawodów sportowo-
-pożarniczych zarówno mę-
skiej, jak i kobiecej drużyny 
z Zimnej Wody, co daje im 
prawo reprezentacji powiatu 
lubińskiego w zawodach wo-
jewódzkich, które odbędą się 
we wrześniu bieżącego roku.

Strażacy z Zimnej Wodzie 
mają na swoim koncie także 
działalność społeczną, wy-
chowawczą i kulturalną. 
Miejscowa OSP pełniła wartę 
przy Bożym Grobie, zabez-
pieczała Międzynarodowy Fe-
stiwal Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych „Świat pod 
Kyczera” w Liścu, jako straż 
honorowa towarzyszyła Arcy-

biskupowi Wrocławskiemu 
i Szczecińskiemu, który od-
wiedził parafię prawosławną 
w Zimnej Wodzie. 5 sierpnia 
na szczycie Śnieżki druhowie 
z Zimnej Wody brali udział 
w rejestracji potencjalnych 
dawców komórek macierzy-
stych w ramach stowarzysze-
nia „Strażacy Wspólnie Prze-
ciw Białaczce”.  To tylko część 
długiej listy działań podjętych 
przez OSP Zimna Woda 
w 2017 r.

Jednostka w ciągu minio-
nych 12 miesięcy przyjęła 48 
osiem zgłoszeń. W 18 przy-
padkach wyjeżdżała do poża-
rów, a 30 razy do likwidacji 
miejscowych zagrożeń – naj-
częściej powalonych drzew 
i złamanych konarów.

– Nasz bilans odzwiercied-
la zmiany klimatu. Kiedyś 
najczęściej wyjeżdżaliśmy do 
pożarów, dziś głównym po-
wodem interwencji, są skutki 

wichur i nawałnic – podsu-
mował Stanisław Baraniak, 
naczelnik OSP Zimna Woda.

Najbardziej aktywnymi 
druhami, pod względem ilo-
ści podjętych interwencji byli 
Grzegorz Baraniak – 43 wy-
jazdy, Krzysztof Pokój – 39 
wyjazdów i Michał Matkow-
ski, który na akcje wyjeżdżał 
35 razy.

Obecnie OSP Zimna Wo-
da liczy 44 członków zwy-
czajnych i siedmiu honoro-
wych.

Po przedstawieniu spra-
wozdań z działalności oraz 
finansowego odbyło się gło-
sowanie w sprawie absoluto-
rium dla zarządu OSP Zim-
na Woda, które udzielone 
zostało jednogłośnie.

Było to spotkanie otwiera-
jące cykl zebrań sprawo-
zdawczych OSP Gminy Lu-
bin.  

 (MG)

W remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie obok krzyża zawiśnie prawosławna ikona. 
Z wyjątkowym prezentem na walne zebranie strażaków ochotników przyjechał Prawosławny Kapelan Dolnośląski 
Straży Pożarnej ksiądz Marek Bonifatiuk.

PIERWSZE ZEBRANIE OSP 
Z WYJĄTKOWYM AKCENTEM
Zimna Woda to miejscowość, której społeczność tworzą 
katolicy i prawosławni, mający swoje korzenie w Polsce, 
na Łemkowszczyźnie, Ukrainie czy Białorusi. W Zimnej 
Wodzie sąsiadują ze sobą prawosławna cerkiew 
i katolicki kościół. Stąd i przekrój członków tamtejszej 
OSP ma wielokulturowy i wielonarodowy charakter.

W zebraniu uczestniczyli m.in. wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, starosta 
lubiński Adam Myrda, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Legnica Hubert 
Kawalec, radny powiatu lubińskiego i jednocześnie prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Wojciech Dziwiński, sołtys Zimnej Wody 
Aneta Tutko oraz ścisłe kierownictwo Powiatowej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubinie z komendantem Erykiem Górskim na czele. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się także druhowie z zaprzyjaźnionej jednostki 
OSP w Zimnej Wodzie z powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim.

Ksiądz Marek Bonifatiuk 
w Zimnej Wodzie bywał 
wielokrotnie, ale w zebraniu 
miejscowej straży pożarnej 
uczestniczył po raz pierwszy, 
przywożąc ze sobą w 
prezencie prawosławną 
ikonę.
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Wspólny śpiew daje radość, poczucie wspólnoty i łączy, a Gmina Lubin  jest wyjątkowo rozśpiewaną gminą! 

ZE ŚPIEWEM 
NA USTACH 
WKROCZYLIŚMY 
W 2018 ROK
Po raz pierwszy, z okazji Nowego Roku, zorganizowano w naszej gminie Koncert Noworoczny. 
Na scenie zaprezentowało się aż dziewięć zespołów, w których grają i śpiewają mieszkańcy 
Gminy Lubin. To była ponad dwugodzinna prawdziwa uczta muzyczna! Grupa Lejdis ze Składowic ma 9 lat. 

Leśne Echo z Raszówki, obchodziło niedawno 10-lecie. 
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Koniczynki 
z Miłoradzic 
kultywują tradycję 
śpiewania od 35 lat 
i w zespole są dzieci, 
bracia, wujkowie, 
wnukowie, babcie 
i prababcie. 

Niech będzie głośno wszędzie, że 
ta gmina nasza kochana, jest tak 
rozśpiewana – mówił z nieukrywaną 
radością Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin – Podziwiam członków zespołów, 
bo wiem ile pracy i wysiłku kosztuje 
rozwijanie tej pasji.

śpiewania od 35 lat 
i w zespole są dzieci, 

Przez ostatnie 10-lat wraz 
z zespołem Iskra rośli jego 

członkowie, dziś już nastoletni 
muzycy. 

10 lat śpiewa Jarzębina 
z Księginic.

Zespół Zachęta z Zimnej Wody ma już 
15-letnie doświadczenie.

Siedlecka nuta  na scenie 
prezentuje się 7 lat.

Publiczność doskonale się bawiła, 
podziwiając talenty muzyków 
i nucąc bardziej znane kolędy 
i pastorałki. 
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Grupa Lejdis ze Składowic ma 9 lat. 

Leśne Echo z Raszówki, obchodziło niedawno 10-lecie. 

10 lat śpiewa Jarzębina 
z Księginic.

Zespół Zachęta z Zimnej Wody ma już 
15-letnie doświadczenie.

Siedlecka nuta  na scenie 
prezentuje się 7 lat.

KONCERT NOWOROCZNY

Na scenie były i kilkuletnie 
dzieci i dostojni seniorzy, któ-
rzy z uśmiechem i radością pre-
zentowali świąteczne piosenki, 
kolędy i pastorałki. Sala świetli-
cy w Oborze była wypełniona 
po brzegi.

- Kiedyś śpiewałam w zespole 
Jarzębina i sentyment pozostał. 
Do dzisiaj mnie to kręci, dlate-
go staram  się być na koncer-
tach, to przecież także okazja 
do spotkań z koleżankami – 
mówiła Grażyna Dominik, któ-
ra na koncert przyjechała z Lu-
bina. 

- Śpiew to sama przyjem-
ność, ja niestety nie mam takie-
go talentu, ale moja żona pięk-
nie śpiewa w zespole Leśne 
Echo, dlatego z wielką radością  
uczestniczę w koncertach – 
mówił Stanisław Gałązka z Ra-
szowej Małej.

- Dotychczas zespoły kolędo-
wały w swoich miejscowoś-
ciach, postanowiliśmy zrobić 
wspólny koncert i ten pomysł 
spotkał się z bardzo dobrym od-
zewem. Przyjechało aż dzie-

więć zespołów i każdy zapre-
zentował inne utwory – mówi 
Magdalena Dubińska, dyrektor 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

Zespoły bardzo dbają o aran-
żacje, stroje i profesjonalizm. 
Działają prężnie od wielu lat. 

Wiele utworów publiczność 
śpiewała razem z zespołami, na 
koniec wszyscy wspólnie nucili 
i śpiewali utwór Czerwonych 
Gitar „Jest taki dzień, gdy je-
steśmy wszyscy razem”.

- Niech będzie głośno wszę-
dzie, że ta gmina nasza kocha-
na, jest tak rozśpiewana – mó-
wił z nieukrywaną radością Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy Lu-
bin – Podziwiam członków ze-
społów, bo wiem ile pracy i wy-
siłku kosztuje rozwijanie tej pa-
sji. Dziękuje wszystkim z całe-
go serca, za ten ogrom wzru-
szeń. Koncert Noworoczny to 
także duży sukces organizacyj-
ny, za który dziękuję dyrekcji 
i pracownikom Ośrodka Kultu-
ry. Wszystkim życzę zdrowia, 
wytrwałości i wielu sukcesów 
w 2018 roku.    (SR)

Raszowa Mała to jedna 
z najmniejszych miejscowo-
ści Gminy Lubin, ale jej 
mieszkańcy mają bardzo go-
rące i otwarte serca, dlatego 
od kilku lat zapraszają gości 
na wspólne kolędowanie.  
Raszowa Mała to dawna osa-
da rybacka, ale do dziś  go-
ście mają okazję kosztować 
rybne przysmaki.

Specjalnie przygotowane 
śpiewniki, słodkie i pięknie 
udekorowane lukrem pier-
niczki czekały na gości  świą-
tecznego spotkania, na które 
mieszkańcy Raszowej Małej 
zaprosili przedstawicieli 
Gminy Lubin i sąsiadów 
z okolicznych wsi.

- Bardzo się cieszymy na to 
zaproszenie i z tego, że tak 
silnie powraca tradycja 
wspólnego kolędowania – 
mówił ksiądz Stanisław 
Buchta , proboszcz parafii 
Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny w Ra-
szówce, który na kolędowe 
spotkanie przyniósł gitarę. 

Gitara nie była jedynym 
instrumentem, który  wspo-
magał kolędników w śpie-

wach.  11-letnia Julia Kacz-
marek pięknie grała na fle-
cie, a Witold Klocek nie roz-
stawał się z akordeonem.  
Panie śpiewające na co dzień 
w zespole  Leśne Echo zawo-
dowo intonowały kolędy, 
a wszyscy zebrani starali się 
dorównać, tak bardzo muzy-
kalnym gospodarzom. 
Śpiewnik miał kilkadziesiąt 
stron, a przy każdej kolędzie 
wyśpiewywane były wszyst-
kie zwrotki.

- Wszyscy bardzo chętnie 
przyjeżdżamy do Raszowej 
Małej i dziękujemy za zapro-
szenia, bo te spotkania są 
bardzo wartościowe dla nas 
– mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. Razem 
z Marzeną Kosydor, skarbni-
kiem Gminy Lubin, Norber-
tem Grabowskim, przewod-
niczącym Rady Gminy i rad-
nym Patrykiem Jarkowcem 
składał  wszystkim serdeczne 
życzenia. – Życzę wam Bożej 

opieki, dobrych i życzliwych 
ludzi wokół, i spełnienia 
wszystkich planów osobi-
stych i naszych ambitnych 
planów gminnych. Tegorocz-
ny budżet jest wyższy od 
ubiegłorocznego i mamy 
przed sobą  naprawdę bar-
dzo ambitne plany i zadania.

- Jesteśmy niewielką miej-
scowością, ale staramy się 
integrować mieszkańców 
i kultywować tradycje – mó-
wił Leszek Kozacki, sołtys 

Raszowej Małej. – Dawniej 
była to typowa osada ryba-
cka, dziś się to trochę zmie-
niło, ale od zawsze królują 
u nas ryby – dodaje sołtys. 

Goście mieli okazję spró-
bować i zupy rybnej i karpia 
smażonego oraz niecodzien-
nego przysmaku  – karpia 
wędzonego, który jest spe-
cjalnością sołtysa. 

Cecylia Gałązka, znana 
także z zespołu Leśne Echo, 
która na co dzień opiekuje 
się świetlicą była bardzo 
chwalona przez uczestników 
spotkania m.in. za warsztaty, 

na których uczy pięknej sztu-
ki dekorowania.        

Wieś przygotowała ostat-
nio swojego „witacza”, na 
którym opowiadana jest hi-
storia osady. Pierwsze 
wzmianki o Raszowej  noto-
wane są 19 marca 1267 roku 
w dokumencie papieża Kle-
mensa IV, potwierdzającym 
prawo klasztoru trzebnickie-
go do dziesięciny ze wsi Ra-
szowa. Przed laty pod wspól-
ną nazwą figurowały obecne 
dwie wioski, obecna Raszo-
wa i Raszowa Mała. 

 (SR) 

Wspólne kolędowanie w Raszowej Małej

Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin, razem 
z Marzeną Kosydor, skarbnikiem Gminy Lubin, 
Norbertem Grabowskim, przewodniczącym Rady 
Gminy i radnym Patrykiem Jarkowcem składał  
wszystkim serdeczne życzenia. 

Ksiądz Stanisław Buchta , proboszcz z Raszówki na kolędowe spotkanie 
przyniósł gitarę.  

35-letnim jubileuszem może się pochwalić zespół Lubin z Krzeczyna Wielkiego. 

Wspólne kolędowanie w Raszowej 

Studio Piosenki 
ŁaŁ przy Ośrodku 

Kultury uczy 
śpiewu od 2015 

roku.
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WIELOLETNIA TRADYCJA 
W SIEDLCACH 

Jasełka w Szkole Podsta-
wowej w Siedlcach organizo-
wane są od początku lat 
90-tych i co roku zachwyca ich 
atmosfera,  przepiękne stroje, 
scenografia, gra barw i świa-
teł. W spektaklu wystąpiło po-
nad 70 uczniów oraz nauczy-
ciele, a także zaproszeni go-
ście.  Autorkami tegorocz-
nych Jasełek były nauczycielki 
Karolina Nowak i Klaudia 
Burchard, a oprawę muzycz-
ną przygotowała Beata 
Oczyńska-Stettler.  Młodzi ar-
tyści zaprezentowali się na 
scenie z wyjątkową gracją 
i lekkością.

– Co roku jest tak samo. 
Dzieci są zupełnie zrelakso-
wane, za to my cały spektakl 
oglądamy  w ogromnym stre-
sie. Nie martwimy się oczywi-
ście o uczniów, bo oni radzą 
sobie doskonale, obawiamy 
się o sprzęt, świtało i inne kwe-
stie techniczne. Wydaje mi 
się, że w tym roku wszystko 
zagrało, ale ostateczna ocena 
należy do publiczności – mó-
wi Krystyna Szarowska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach.

W tegorocznej odsłonie 
siedleckich Jasełek oprócz ucz-
niów wystąpili także zaprosze-
ni goście: Agata Sukiennik 
oraz Hanna Telatyńska.Swoje 
umiejętności zaprezentowały 
także nauczycielki Anna Ro-
galska i Martyna Wojtkowska, 
które choć schowane za kurty-
ną brzmiały doskonale. Pub-
liczność wystawiła aktorom 
i twórcom przedstawienia bar-
dzo wysoką notę, długo okla-
skując występ.

Na widowni zgromadzili się 
rodzice, przyjaciele szkoły 
i współpracownicy. Specjalne 
życzenia i podziękowania oraz 
prezenty złożyli na ręce pani 
dyrektor wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, starosta lu-
biński Adam Myrda, prze-
wodniczący Rady Gminy Nor-
bert Grabowski oraz radni. 

KOLĘDA W MIŁORADZICACH
Na progu Nowego Roku, 

odbył się w świetlicy w Miłora-
dzicach, autorski koncert 
Marka Kilsowskiego.  Kolę-
da’2018 miała akcenty  zwią-
zane ze zbliżającymi się świę-
tami  Dnia Babci i Dziadka. 
Koncert przyniósł ogrom po-
zytywnych emocji wszystkim 
uczestnikom wydarzenia, od 
najmłodszych po seniorów. 

– Wspaniały koncert, cie-
szę się, że takim  kolędowa-
niem  może poszczycić się na-
sza gmina. Chce się go słu-
chać ponownie i pokazywać 
innym – podkreślał wójt 
Gminy Lubin, Tadeusz Kie-
lan. Wójt złożył gratulacje 
pomysłodawcy koncertu, czy-
li  pomysłodawcy zespołu 
„Pastuszki” z Gogołowic oraz 
życzył pomyślności w Nowym 
Roku wszystkim zgromadzo-
nym.

Koordynatorem imprezy, 
jak co roku była wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy Lubin 
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk. 
Życzyła wszystkim spokoju 
i miłości w Nowym Roku, 
a Babciom i Dziadkom – ra-
dości dnia codziennego i  sza-
cunku wnuków.

Jeden z zaprezentowanych 
utworów zadedykowano oso-
bom, które już odeszły. Ciepła 
i liryczna interpretacja wzru-
szyła słuchaczy.  Na koncert 

przybyło wiele osób z okolicz-
nych miejscowości.  Gościem 
była także skarbnik Gminy 
Lubin Marzena Kosydor oraz 
przedstawiciele Ośrodka Kul-

Uczniowie z Siedlec 
bardzo chętnie angażują 
się w Jasełka i zawsze 
mają niecodzienne, 
urocze stroje  

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

W wielu miejscowościach Gminy Lubin, w szkołach, świetlicach, kościołach 
organizowane były Jasełka. Jednego jesteśmy pewni – wszystkie powstały 
z potrzeby serca i z chęci dzielenia się swoimi talentami. Za ten ogrom pracy 
wszystkim organizatorom i uczestnikom składamy wielkie wyrazy uznania i szacunku. 
Na kilku przedstawieniach udało nam się gościć, poniżej relacje z występów.

URZEKAJĄCE, 
DOWCIPNE, 
KOLOROWE 
JASEŁKA 

 Stroje zachwycają rozmachem i pomysłowością

Tadeusz Kielan, szef gminnego samorządu oprócz 
kosza ze słodyczami, obdarował szkołę kamerą, 
dzięki której przyszłoroczne Jasełka zapisane 
zostaną nie tylko w pamięci widzów…

Kabaret „Ale baby” 
jak zwykle do udziału 
w Jasełkach zaprosił 
przyjaciół i znajomych

…W biedzie, zimnie, w stajni, w żłobie, On Stworzyciel i Pan panów, leżał dla nas tam na sianie. Wdzięczność za to    Jemu wszelka, stąd i ten dar nasz- jasełka. Bo choć są nietradycyjne, w stylu mocno też fikcyjne, 
jednak chociaż żartobliwe, gramy Bogu w nich prawdziwie…
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tury Gminy Lubin.
– Przyznam, iż podjęcie de-

cyzji o powyższej  imprezie, 
a w rezultacie jej realizacji za-
jęło nam tylko kilka dni. Wy-
starczyło zaangażowanie kil-
ku osób: pań z Rady Parafial-
nej – Teresy Zjawin wraz 
z Wiolettą Piecuch, a także 
sołtysa wsi – Zdzisławy Rzem-
powskiej wraz z Radą Sołecką 
– mówiła Sylwia Pęczkowicz-
-Kuduk. 

GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE… 
CZYLI JASEŁKA 
W KRZECZYNIE MAŁYM

Po raz kolejny Kabaret „Ale 
baby” z Krzeczyna Małego roz-
bawił publiczność do łez, tym 
razem prezentując przedsta-
wienie jasełkowe zatytułowane 
„Gdzie diabeł nie może…”, no 
właśnie, tam babę pośle! No-
woczesna interpretacja ponad-
czasowego przesłania nie mo-
gła się nie podobać, a wplece-
nie do inscenizacji elementów 
wojskowych i militarnych na-
dało spektaklowi oryginalności 
oraz surrealizmu.

Kabaret „Ale baby” jak zwy-
kle do udziału w Jasełkach za-
prosił przyjaciół i znajomych. 
Na scenie zaprezentowali się 
dorośli i dzieci z Gorzycy, Krze-
czyna Wielkiego i Lubina.

– Zabawne, ale i subtelne, 
a co najważniejsze zawierają-
ce ponadczasowe przesłanie 
walki dobra ze złem przedsta-

wione w bardzo interesujący 
i nowatorski sposób – mówił 
po przedstawieniu ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Klim.

Podczas tegorocznych jasełek 
świetlica w Krzeczynie Małym 
wypełniono została do ostatnie-
go miejsca. – Coraz liczniejsza 
liczba widzów na naszych prze-
stawieniach, to najlepsza nagro-
da, jaką mogłybyśmy sobie wy-
marzyć – mówi Beata Satława 
z Kabaretu „Ale baby”.

Gratulacje i podziękowania 
za ten wyjątkowy spektakl zło-
żyli artystom obecni na przed-
stawieniu wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, radny Jan 
Olejnik, dyrektor Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin Magda-
lena Dubińska oraz sołtys 
Krzeczyna Małego Lidia 
Cesarz.

Wisienkę na tor-
cie stanowiła opra-
wa muzyczna. Za-
prezentowali się 
członkowie zespo-
łu „Łał” z udziałem 
instruktora Kamila 
Lisa oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim. 
W wykonaniu zespołu 
„Lejdis” ze Składowic można 
było usłyszeć najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki. 

JASEŁKA W BUKOWNEJ
Jasełka w świetlicy w Bu-

kownej jak zawsze były nieba-

nalne. Diabły, które pomagają 
chronić  Dzieciątko, Anioł 
z Rosji z kałasznikowem czy 

choćby mędrzec przepowia-
dający fiasko euro, to tylko 
część nietypowych postaci 
w przedstawieniu Kabaretu  
Aktów Cztery. 

Maleńka świetlica jak zwy-
kle pękała w szwach, dla czę-
ści osób nie wystarczyło 
miejsc siedzących, jednak ten 
spektakl warto było obejrzeć 
nawet na stojąco. Mieszkańcy 
i zaproszeni goście poczuli 
magię świąt z wyjątkową daw-
ką humoru.  Nawet diabeł 
Azazello z powieści mistrza 
Bułhakowa znalazł miejsce 
w Jasełkach, które śmiało 
można nazwać sztuką teatral-
ną. Pomiędzy aktami wszy-
scy razem śpiewali stare pol-
skie kolędy i pastorałki.

Wśród zaproszonych go-
ści był wójt Tadeusz Kielan, 
skarbnik gminy Marzena Ko-
sydor oraz radni Patryk Jarko-
wiec i Paweł Łukasiewicz. Po 
spektaklu i długich, 
gromkich bra-
wach wójt oraz 

radni wręczyli sołtysowi Cze-
sławowi Niemcowi prezenty 
dla aktorów.

– Cieszę się, że jestem tu 
dzisiaj z Wami i mogłem zoba-
czyć tak oryginalną wersję ja-
sełek. Korzystając z okazji 
chciałbym życzyć mieszkań-
com i gościom szczęścia 
i zdrowia oraz opieki Bożej 
w Nowym 2018 Roku- mówił 
wójt Tadeusz Kielan.

Organizatorem wyda-
rzenia było sołectwo 

Bukowna oraz Kaba-
ret Aktów Cztery. 

Gościnnie wystą-
pili mieszkańcy 

Zimnej Wody 
z sołtys Anetą 

Tutko na 
czele 
(MG, AI, MD)

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

…W biedzie, zimnie, w stajni, w żłobie, On Stworzyciel i Pan panów, leżał dla nas tam na sianie. Wdzięczność za to    Jemu wszelka, stąd i ten dar nasz- jasełka. Bo choć są nietradycyjne, w stylu mocno też fikcyjne, 
jednak chociaż żartobliwe, gramy Bogu w nich prawdziwie…

Kabaret „Ale baby” 
do spektaklu 
przygotowywał się od 
ponad dwóch miesięcy.

W Bukownej to diabły 
pomagały chronić 
dzieciątko.

Przepis na taką imprezę to ludzie dobrej woli, dla 
których relacje międzyludzkie są ponadczasowe 
– mówiła w Miłoradzicach Sylwia Pęczkowicz-
Kuduk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubin.

Oprawa muzyczna i aranżacja utworów 
połączona z przekazem, jakie niosą kolędy, 
stworzyły w Miłoradzicach  niepowtarzalny 
klimat spotkania. 

Autorką scenariusza była Ewa 
Jaromin.
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W  2017 roku siedmiu na-
uczycieli ze szkół i  przed-
szkola Gminy Lubin przystą-
piło do egzaminu na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
Wszyscy uzyskali pozytywny 
wynik z egzaminu i otrzymali 
akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela. 
Tym samym aż 2/3 naszych 
pedagogów to nauczyciele 

z dwoma najwyższymi stop-
niami awansu.

W sześciu gminnych szko-
łach (w tym szkole filialnej) 
oraz przedszkolu zatrudnio-
nych jest 154 nauczycieli.  
Zgodnie z przepisami peda-
gog rozpoczynający  pracę 
w szkole jest nauczycielem 
stażystą. Tych w Gminie Lu-
bin jest siedmioro. Aby 

awansować na nauczyciela 
kontraktowego, musi oprócz 
wymaganego stażu pracy, 
uzyskać akceptację komisji 
kwalifikacyjnej i stopień ten 
nadaje mu dyrektor placów-
ki. Nauczycieli kontrakto-
wych mamy w gminie 42 (wg 
stanu na koniec września).  

Trudniejszy jest kolejny 
awans, czyli stopień nauczy-

ciela mianowanego.  Po okre-
sie stażu, który trwa 2 lata i 9 
miesięcy oraz uzyskaniu oce-
ny dorobku zawodowego 
w szkole, nauczyciel wnio-
skuje  do organu prowadzące-
go placówkę o przeprowadze-
nie egzaminu. W kończącym 
się roku, takich wniosków do 
wójta Gminy Lubin złożono 
siedem.  Nauczyciele zdawali 

egzamin przed specjalną ko-
misją, w skład której wcho-
dzili przedstawiciele wójta i  
dolnośląskiego kuratora 
oświaty oraz dyrektor pla-
cówki w której nauczyciel 
pracuje i dodatkowo dwóch 
ekspertów. Wszyscy uzyskali 
pozytywny wynik egzaminu 
i oprócz awansu, otrzymali 
także podwyżki wynagro-

dzeń. Tym samym w Gminie 
Lubin pracuje 46 nauczycieli 
mianowanych.

O przyznaniu najwyższego 
stopnia w hierarchii tego za-
wodu, czyli nauczyciela dy-
plomowanego,  decyduje ku-
rator oświaty. To najliczniej-
sza grupa pedagogów w na-
szej gminie, czyli 59 osób.

(SR, ER)  

Awanse zawodowe nauczycieli w Gminie Lubin 

Lista osób, którym przyznano stypendium 
za II semestr roku szkolnego 2016/2017

STYPENDIA 
NAUKOWE
GIMNAZJUM
 Bernatowska Nikola
 Niemczyk Emilia
 Oknińska Natalia
 Samsonowski Michał
 Kumańska Weronika
 Jędrak Klaudia
 Drozd Agata
 Honczaryk Martyna
 Dydyński Jakub
 Dydyński Mateusz
 Wiącek Jan
 Polański Arkadiusz
 Staneta Olena
 Drzemicka Katarzyna
 Skupień Karolina
 Buras Szymon
 Herejczak Dawid
 Szymańska Wiktoria
 Fijoł Patrycja
 Sieradzka 
Magdalena
 Wołowiec Jagoda
 Staszewska Wiktoria

ŚREDNIE
 Zboch Jakub
 Ostrowska Paulina
 Stuchlak Olga
 Szamotulski 
Krzysztof
 Sitek Katarzyna
 Sałata Kaja
 Urbanik Krzysztof
 Majek Marcin
 Florczak Wiktoria
 Szarszoń Karolina
 Herda Aleksandra
 Kędzierska Karolina
 Stasiak Mikołaj
 Kochowicz Aneta
 Sorokanycz 
Aleksandra
 Bausch Maja
 Borkowska Klaudia
 Kłos Magdalena
 Matławska 
Małgorzata
 Gybej Anna
 Pułka Wiktoria
 Skibik Krystian
 Wróblewska Anna
 Skibicka Aleksandra
 Worobel Natalia
 Grodzka Natalia
 Wojewodzic 
Aleksandra
 Polański Krzysztof
 Komornicka Nikola
 Glumińska Natalia

 Trzebowski Dorian
 Wiciak Magdalena
 Lewandowska Olga
 Smolak Julia
 Partyńska 
Aleksandra
 Kulicka Natalia
 Świrk Urszula
 Grolewska Oliwia
 Warych Karolina
 Polak Dominik
 Hołówko Magdalena
 Garbaczewska Daria
 Sypień Patrycja
 Regulski Adam
 Romaniec Marta
 Włodarczak Piotr
 Mika Aleksandra
 Klin Kamila
 Gółkowska Adrianna
 Kowalska Maja
 Mędrala Michał
 Lech Natalia

WYŻSZE 
INŻYNIERSKIE
 Brzozowiec Joanna
 Antkowiak Ewa
 Nawrot Aleksandra
 Szymczak Julia
 Murdzek Aleksandra

WYŻSZE I STOPNIA
 Jankowska Adrianna
 Benkiewicz Agata
 Dziadkiewicz 
Marlena
 Walęcka Andżelika
 Bilewicz Adrianna
 Majcher Karolina
 Marciniszyn Anna
 Rudak Karolina
 Demczyszak 
Przemysław
 Kokocińska 
Magdalena
 Tomczak Karolina
 Oślak Patrycja
 Janduła Agnieszka

WYŻSZE 
MAGISTERSKIE
 Nowicka Marta
 Jężak Angelika
 Szymanowicz 
Monika
 Trzebowski Oskar
 Staneta Zuzanna
 Mazur Katarzyna
 Szejna Katarzyna

 Jurenc Jakub
 Lewandowska 
Joanna
 Wieczorek Anita 
 Szudrowicz Anna
 Olech Eliza
 Biernacik Klaudia
 Mielniczuk Martyna
 Rogalska Aleksandra
 Kot Aleksandra
 Kozacki Adam
 Otfinowska  Iwona
 Pleśniak Jakub

STYPENDIA 
PRZEDMIOTOWE
 Wiącek Jan  
Laureat V Dolnoślą-
skiego Konkursu Ję-
zyka Francuskiego 
zDolny Ślązak Gim-
nazjalista oraz finali-
sta XL Olimpiady Ję-
zyka Francuskiego 
– etap centralny
 Mędrala Michał 
Laureat IX Olimpiady 
Wiedzy Hotelarskiej 
– Kołobrzeg
 Wiciak Magdalena 
Finalistka XXXII 
Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej – etap 
centralny

STYPENDIA 
SPORTOWE
 Grzyb Michał 
łyżwiarstwo szybkie
 Ostrowska Paulina 
łucznictwo
 Stasiak Mikołaj 
karate
 Lewandowska Olga
piłka ręczna
 Musiatowicz Mateusz  
łucznictwo
 Ziomek Kaja 
łyżwiarstwo szybkie
 Posłuszny Mateusz
łucznictwo
 Drzemicka Katarzyna 
piłka ręczna
 Kucharska Martyna
jeździectwo konne

STYPENDIA 
ARTYSTYCZNE
 Kot Aleksandra
muzyczne 

Stypendia otrzyma-
ło łącznie 116 osób, były 
wśród nich takie, które na 
scenę wychodziły dwu 
i trzykrotnie. Najwięcej 
nagród przyznanych zo-
stało za wysokie wyni-
ki w nauce – 111 stypen-
diów, dziewięć za osiąg-
nięcia sportowe, jedno ar-
tystyczne i trzy za wyso-
kie wyniki w konkursach 
przedmiotowych.

Najliczniejszą grupę 
stypendystów stanowi-
li uczniowie szkół śred-
nich – 53 osoby, nagrody 
otrzymało 25 gimnazja-
listów, 20 studentów stu-
diów magisterskich i 18 – 

studiów inżynierskich i li-
cencjackich.

– Serdecznie gratulu-

ję, nie kryjąc dumy z wa-
szych osiągnięć, bo wy-
niki są naprawdę impo-
nujące. Życzę dalszej wy-
trwałości i konsekwencji, 
które zaprowadzą was na 
szczyty zawodowej karie-
ry. Trzymam za to mocno 
kciuki, mając nadzieję, że 
przynajmniej część z was 
swoją przyszłość wiąże 
z naszą gminą – mówił 
podczas Gali Stypendial-
nej Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

Przyznanie stypen-
dium naukowego warun-
kowane było uzyskaniem 
średniej ocen semestral-
nych na poziomie mini-
mum 5,1 w gimnazjum, 
4,9 w szkołach średnich 
oraz 4,5 na studiach wyż-
szych.

Na szczególne wyróż-
nienie w gronie stypen-
dystów obecnych na Ga-
li zasłużyli Szymon Buras 
ze średnią ocen 5,7 i Kata-
rzyna Drzemicka ze śred-
nią 5,6 wśród gimnazjali-
stów, Magdalena Wiciak 
ze średnią 5,6 oraz Alek-
sandra Skibicka ze śred-
nią 5,5 wśród uczniów 
szkół średnich, Andże-
lika Walęcka ze średnią 
4,8 wśród studentów stu-

diów inżynierskich i li-
cencjackich oraz Anita 
Wieczorek ze średnią 4,6 
w gronie studentów stu-
diów magisterskich.

Program stypendialny 
w Gminie Lubin  funk-
cjonuje od ponad dwu-
dziestu lat, początki da-
towane są na rok 1996.  
Stypendia przyznawa-
ne są dwa razy do roku, 
za osiągnięcia w minio-
nym semestrze. Objęci są 
nim uczniowie począw-
szy od edukacji na pozio-
mie gimnazjalnym do 
studentów studiów ma-
gisterskich.  (MG)

124 stypendia przyznane zostały w 42. edycji programu 
stypendialnego dla uczniów i studentów Gminy Lubin. 

NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE 
I STUDENCI NAGRODZENI 
Nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz 
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych w drugim semestrze roku 
szkolnego i akademickiego 2016/2017 wręczył wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, w towarzystwie przewodniczącej komisji oświaty Zofii 
Marcinkiewicz, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubin Marcina 
Nyklewicza oraz szefa komisji rolnictwa, radnego Jana Olejnika. 

Stypendia otrzymało łącznie 116 osób, były wśród nich takie, które 
na scenę wychodziły dwu i trzykrotnie.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM UZALEŻNIONA JEST OD 
POZIOMU KSZTAŁCENIA, SZCZEBLA ORAZ ILOŚCI 
OSIĄGNIĘĆ I WAHA SIĘ OD 220 DO 500 ZŁ. 

Galę uświetnił 
występ Dawida 
Skrzypczaka, 
któremu 
akompaniował 
Paweł Lenart
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PAULINA 
OSTROWSKA

Łuczniczka LZS SKS 
Raszówka. W ubiegłym 
roku zdobyła III miejsce 
w halowych Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska 
w kategorii open oraz III 
miejsce w Mistrzostwach 
Polski Seniorów. Stanęła 
także na podium tego-
rocznych Mistrzostw 
Gminy Lubin o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Gminy. 

- To zaskakujące i bardzo 
miłe, że Gmina Lubin chce 
opisywać moje sukcesy i  
pyta o mnie, i moją pasję – 
mówi Paulina Ostrowska. 
Jest odrobinę stremowana 
zadawanymi pytaniami, ale 
odpowiada z zaangażowa-
niem i radością. 

Łucznictwo wymaga 
spokoju, koncentracji i du-
żej odporności psychicz-
nej. Te cechy dużo mówią 
o naszej zawodniczce. 
Paulina Ostrowska pocho-
dzi z Karczowisk i podkre-
śla, że bardzo lubi wieś, bo 
jest tam spokojnie 
i wszystkich zna. Jej przy-
goda z łucznictwem zaczę-
ła się gdy miała 10 lat 
i w czasie wakacji zobaczy-
ła łuczników na boisku 
w Karczowiskach.

- Byłam trochę zawsty-

dzona, ale bardzo chcia-
łam spróbować i tak to się 
zaczęło – mówi.   Paulina  
z pasją opowiada  jak jest 
zbudowany łuk, ile waży 
i jaki to stres stać obok ry-
wala i razem strzelać w za-
wodach. – Często lubię 
strzelić jako pierwsza, bo 
to daje trochę psychicznej 
przewagi. Konieczna jest 
przy tym jednak ogromna 
koncentracja, duże zna-
czenie ma nawet milime-
trowy ruch – dodaje.

Nie byłoby sukcesów 
bez wielu godzin trenin-
gów. W sezonie jesienno-
-zimowym trenuje w week-
endy na sali gimnastycz-
nej, latem na boisku. 
W hali strzela się z odległo-
ści 18 metrów, na powie-
trzu z 50 metrów. Okazuje 
się, że nie trzeba mieć przy 
tym tzw. „sokolego wzro-
ku”, bo Paulina ma na pra-
wym oku wadę  -0,25.  
Podkreśla, że na błędach 
i porażkach szybko się 
uczy.   

Startuje zarówno w ka-
tegorii seniorów jak i ju-
niorów,  zdarza się  że na 
zawodach rywalizuje z tre-
nerem Jerzym Dzikow-
skim. Łucznictwo to jej 
bardzo ważne hobby  i my-
śli o nim  coraz poważniej. 
Nie chodzi jednak o rekor-
dy, ale o to by uczyć innych.

- Chciałabym zrobić 
kurs trenerski w Poznaniu 
i w przyszłości związać się 
z klubem. Dziś jednak my-
ślę najpierw o czekających 
mnie egzaminach zawodo-
wych w technikum – mówi 
Paulina Ostrowska. 

Paulina ma 18 
lat i uczy się w III 
klasie Zespołu 

Szkół nr 2w Lubi-
nie,  w klasie technik 

żywienia i usług gastrono-
micznych.   (SR)

Przedstawiamy mieszkańców Gminy Lubin, których osiągnięcia warte są nagłośnienia. I co tu dużo mówić, 
z których jako Gmina Lubin możemy być bardzo dumni!  

NASI MISTRZOWIE 
KAJA 
ZIOMEK 

Właśnie została powoła-
na przez Polski Komitet 
Olimpijski do kadry i będzie 
reprezentować Polskę na 
Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich. Do Pjong-
czang pojedzie razem z Na-
talią Czerwonką z Lubina! 
Łyżwiarstwo szybkie trenu-
je od 2007 roku. Reprezen-
tuje klasę mistrzowską 
i ustanowiła dwa rekordy 
Polski Juniorów na 500 
i 1000 metrów.  W ubiegłym 
roku zdobyła IV miejsce na 
Mistrzostwach Świata Ju-
niorów na dystansie 500m 
i Wicemistrzostwo Polski 
Seniorów na 500m.

- Jestem zaszczycona i bar-
dzo dziękuję za to wyróżnie-
nie –  mówi Kaja Ziomek. Jest 
mistrzynią, w rodzinnym do-
mu w Oborze, ciągu ostatnich 
pięciu miesięcy spędziła zale-
dwie dziesięć dni, a mimo to 
znajduje czas na spotkanie 
i w czasie rozmowy jest wyjąt-
kowo skromna i szczera. 

Jej osiągnięcia i sposób by-
cia przestają zaskakiwać, gdy 
pytana o idola,  na którym się 
wzoruje, odpowiada:

-  Moją inspiracją jest Ma-
ma.  Jest bardzo dzielna, ze 
wszystkim sobie daje radę, ca-
ły czas  się uczy i rozwija, sama 
zbudowała dom. Nauczyła 
mnie, że nie wolno osiadać na 
laurach, trzeba się uczyć  no-
wych rzeczy i iść do przodu. 
Mama od zawsze mi kibicuje, 
jeździ na zawody, szykuje spe-
cjalne transparenty.

Kaja sportem interesowała 
się od zawsze. Dziś treningi 
i zawody to jej praca, ale pod-
kreśla, że to praca którą bar-
dzo kocha. Starty w zawo-
dach i dobre wyniki to warun-
ki do otrzymywania stypen-

diów i nagród. Trenuje dwa 
razy dziennie, przez siedem 
dni w tygodniu: m.in. łyżwy, 
siłownia, rower.

W czasie sezonu łyżwiar-
skiego cały czas jest w rozjaz-
dach.  Jej koronny dystans to 
500m. W ciągu ostatnich pię-
ciu tygodni była w Holandii, 
Norwegii, Niemczech, Kana-
dzie i USA.  Ma nadzieję, że 
przez kolejne 10 lat zawody 
będą centrum jej życia, ale 
jednocześnie dba o wykształ-
cenie i ma indywidualny tok 
studiów na AWF. 

- To wyczerpujące fizycznie 
i psychicznie, ale ja to uwiel-
biam – mówi Kaja. Kiedy 
przygotowuje się do startów,  
na wielotysięcznych stadio-
nach stresuje ją bardzo wzrok 
kibiców.  Do czasu aż stanie 
na starcie –  Wtedy wszystko 
znika i czekam w skupieniu  
na wystrzał , by jak najlepiej 
zrobić swoje. 

Trenuje także ze swoim 
chłopakiem Marcinem, który 
specjalizuje się w długich dy-
stansach. W wolnym czasie 
lubi czytać książki, choć 
ostatnio bardziej pochłaniają 
ją seriale. Jeden z ulubio-
nych to Wikingowie. Kil-
ka dni temu poszła do 
pasmanterii, kupiła dru-
ty i wełnę, z których za-
częła robić pierwszy 
w życiu szalik. 

Najważniejsze ma-
rzenie „na teraz” już 
jej się spełniło. 
Marzyła o  
kwalifikacji 
do kadry na-
rodowej  na zi-
mowa olimpiadę. 
Trzymamy kciuki za 
jak najlepsze wyniki. 

(SR)

PIOTR 
KARCZEWSKI

To mózg drużyny, przy 
tym niezwykle kreatywny 
i uniwersalny zawodnik. Pod 
jego wodzą zespół najczęś-
ciej wygrywa. Jeśli jest taka 
potrzeba to zagra na każdej 
pozycji na boisku – tak o Pio-
trze Karczewskim, mówi Ko-
rol Grolewski, prezes Iskry 
Księginice.  Do tej pory 
w barwach Iskry rozegrał 75 
spotkań i zdobył 14 bramek.

- Bardzo się cieszę z takiej 
opinii prezesa, choć przy-
znam, że pierwszy raz ją  sły-
szę – mówi z ujmującym 
uśmiechem Piotr Karczewski.  
Ma 24 lata i od sierpnia 2014 
roku jest zawodnikiem LKS 
Iskra Księginice.  Przyznaje, 
że najlepiej gra mu się na środ-
ku pola, ale jak trzeba to zagra 
i na obronie, i w ataku.

Piłka nożna była jego pasją 
odkąd pamięta. Od małego 
kopał piłkę,  najpierw razem 
ze starszym  bratem na po-
dwórku, potem na boiskach.  
Jego pierwszym trenerem był 
tato Leszek Karczewski, który 
jako 10-latka zaprowadził go 
do Zagłębia Lubin. W Zagłę-
biu grał sześć lat, najpierw 

w juniorach młodszych, po-
tem w juniorach star-

szych. 
 - Codziennie mia-

łem po dwie lekcje 
w-f w szko-

le, potem obiad i biegłem na 
trening. Jako 16–latek zdecy-
dowałem, że  już tak nie chcę. 
Byłem bardzo przemęczony i  
rozstałem się z piłką nożną – 
opowiada Piotr Karczewski. 
Jak się można domyślać, żało-
wał tej decyzji już po kilku 
miesiącach, dlatego gdy zwró-
cił się do niego Jan Chełpa,  
prezes rodzimej Fortuny Obo-
ra, z ochotą przystał na propo-
zycje gry w drużynie seniorów.

Jako 16-latek zaczął grać 
w Fortunie Obora, w której by-
li i jego rówieśnicy, ale także 
dwa razy starsi zawodnicy.  Od 
kilku lat gra w Iskrze Księgini-
ce, która jest o klasę wyżej 
w rozgrywkach niższych lig. 
Pracuje także jako elektro-
monter pod ziemią. 

- Na meczach i treningach 
daję z siebie wszystko – mówi 
Piotr – ale to już dziś tylko hob-
by. Pasją zaraził także swoją 
dziewczynę Magdę, która kie-
dyś nie interesowała się  roz-
grywkami, a dziś coraz chętniej 
ogląda mecze. Zwłaszcza te 
z udziałem Piotra.

Zapytany o plany i marze-
nia na ten rok odpowiada – 
Chciałbym z sukcesem ukoń-
czyć studia. W  lutym mam za-
planowaną obronę pracy inży-
nierskiej na Uniwersytecie 
Zielonogórskim, gdzie studiu-
ję elektrotechnikę. No i oczy-
wiście razem z kolegami z dru-
żyny chcielibyśmy osiągnąć 
jak najlepsze miejsce w roz-
grywkach.  (SR)

i wszystkich zna. Jej przy-
goda z łucznictwem zaczę-
ła się gdy miała 10 lat 
i w czasie wakacji zobaczy-
ła łuczników na boisku ła łuczników na boisku 
w Karczowiskach.

- Byłam trochę zawsty-- Byłam trochę zawsty-

pytana o idola,  na którym się 
wzoruje, odpowiada:

-  Moją inspiracją jest Ma-
ma.  Jest bardzo dzielna, ze 
wszystkim sobie daje radę, ca-wszystkim sobie daje radę, ca-
ły czas  się uczy i rozwija, sama 
zbudowała dom. Nauczyła 
mnie, że nie wolno osiadać na 
laurach, trzeba się uczyć  no-
wych rzeczy i iść do przodu. 
Mama od zawsze mi kibicuje, 
jeździ na zawody, szykuje spe-
cjalne transparenty.

Kaja sportem interesowała 
się od zawsze. Dziś treningi 
i zawody to jej praca, ale pod-
kreśla, że to praca którą bar-
dzo kocha. Starty w zawo-

lubi czytać książki, choć 
ostatnio bardziej pochłaniają 
ją seriale. Jeden z ulubio-
nych to Wikingowie. Kil-
ka dni temu poszła do ka dni temu poszła do 
pasmanterii, kupiła dru-
ty i wełnę, z których za-
częła robić pierwszy 
w życiu szalik. 

Najważniejsze ma-
rzenie „na teraz” już 
jej się spełniło. 
Marzyła o  
kwalifikacji 
do kadry na-

do Zagłębia Lubin. W Zagłę-
biu grał sześć lat, najpierw 

w juniorach młodszych, po-
tem w juniorach star-
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Zapytany o plany i marze-
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wiście razem z kolegami z dru-
żyny chcielibyśmy osiągnąć 
jak najlepsze miejsce w roz-
grywkach.  (SR)

i zawody to jej praca, ale pod-
kreśla, że to praca którą bar-
dzo kocha. Starty w zawo-
dach i dobre wyniki to warun-
ki do otrzymywania stypen-

kwalifikacji 
do kadry na-
rodowej  na zi-
mowa olimpiadę. 
Trzymamy kciuki za 
jak najlepsze wyniki. 

(SR)
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Żadnych lekarstw 
na stałe, wyłącznie 
witaminy, doskonały 
wzrok, słuch, pa-
mięć i kondycja – 
Pani Józefa Henry-
siak tryska energią, 
co potwierdzają sąsie-
dzi, którzy od wiosny do 
jesieni, od wczesnych go-
dzin porannych spotykają ją 
w ogrodzie. To duma Pani 
Józefy, bo ma tam wszystko 
od ziemniaków zaczynając, 
przez marchew, pietruszkę, 
pory i selery, na kapuście 
kończąc. Sama to wszystko 
uprawia, mając do tego wy-
jątkową rękę i podejście, bo 
rokrocznie ogród rodzi do-
rodne warzywne okazy.

Pierwszym miejsce za-
mieszkania Pani Józefy 
w  Gminie Lubin były Skła-
dowice. W tamtejszym PGR 
pracował brat jubilatki, co 
pomogło jej w podjęciu de-
cyzji o przejeździe z Rze-
szowskiego po części „za 
bratem”, ale także „za pra-
cą”. Niedługo potem pozna-
ła męża, z którym wspólnie 
tworzyli już rodzinną histo-
rię. Najpierw Zwierzyniec, 
obecnie część Niemstowa, 
a potem od 1960 roku Krze-

czyn Mały, początkowo 
w bloku z czerwonej cegły, 
a potem we własnym domu, 
w którym miały miejsce naj-
ważniejsze dla rodziny wy-
darzenia. Bez wątpienia na-
leży do nich przyjście na 
świat syna i córki.  Pani Jó-
zefa doczekała się także 
dwóch wnuczek i wnuka, 
o których opowiada z dumą 
i wyjątkową precyzją, choć 
nie bez żalu dodaje, że do 
Krzeczyna, to oni już z pew-
nością nie wrócą.

– Wnuczki studia skoń-
czyły, jedna mieszka w Kra-
kowie, druga we Wrocławiu, 
obie pracują a wnuk kończy 
naukę w Warszawie. Zostało 
mu półtora roku – mówi Pa-
ni Józefa.  Ale nie jest sama.

W Krzeczynie Małym 
mieszka córka jubilatki Te-

resa Rupniak, znana z Kaba-
retu „Ale Baby”, na której 
wsparcie, pomoc i opiekę 
Pani Józefa zawsze może li-
czyć. Zresztą jubilatka nie 
należy do osób, które narze-
kają.

– Żyje się dobrze, najważ-
niejsze, że chleba nie braku-
je, a do chleba to może być 
i sól i cebula – mówi.

Zapytana o receptę na 
długie życie w zdrowiu i tak 
doskonałej formie odpowia-
da krótko: praca. Sama całe 
życie się jej oddawała, 

w kuchni, w polu, w gospo-
darstwie – wolnych chwil by-
ło niewiele i tak pozostało do 
dziś, bo jubilatka długo bez 
roboty usiedzieć nie potrafi. 
Ale i dla przyjaciół znajduje 
czas.

– Babcia ma sąsiadki, ko-
leżanki, odwiedzają się czę-
sto, życie towarzyskie kwit-
nie. Uwielbia chodzić na 
grzyby, w czym nie przeszka-
dza jej nawet atak rwy kul-
szowej. Gdy poskarżyłam re-
habilitantce, że z bólem idzie 
do lasu, to ja oberwałam – bo 

usłyszałam, że jak ma siłę, to 
chodzić ma jak najwięcej, bo 
na rwę lepszego lekarstwa 
nie ma – śmieje się córka Te-
resa.

Z okazji urodzin dostojną 
jubilatkę odwiedzili wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan oraz sołtys Krzeczyna 
Małego Lidia Cesarz. Były 
tort, kwiaty i życzenia kolej-
nych długich lat życia 
w zdrowiu, szczęściu i po-
myślności wśród najbliż-
szych sercu osób.

(MG)

Pan Mieczysław Białecki 
z Raszówki – to kolejny 
mieszkaniec Gminy Lubin, 
który swoje 90 urodziny ob-
chodzi w doskonałej formie 
i zdrowiu. Dostojnego Jubi-
lata z kwiatami, życzenia 
i podarunkami odwiedzili 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan, wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Marcin Ny-
klewicz oraz sołtys Tadeusz 
Kosturek.

Mieczysław Białecki uro-
dził się w miejscowości Lipno, 
leżącej na trasie Warszawa 
Toruń. To stamtąd po wojnie 
wraz z całą, liczną rodziną 
przeprowadził się na Dolny 
Śląsk.

– Na Ziemiach Odzyska-
nych trwała prawdziwa nawał-
nica. Tu działo się wiele i da-
wało szanse na lepsze życie. 
Przeprowadziliśmy więc w do-
mu naradę i zapadła decyzja: 
wyjeżdżamy – opowiada Pan 
Mieczysław.

Pierwszym przystankiem 
państwa Białeckich był Wał-

brzych. Tam faktycznie była 
praca, ale nie było lokum dla 
siedmioosobowej rodziny. Za-
decydowano więc o wyjeździe 
do Głogowa. W Nosocicach – 
obecnej dzielnicy miasta zna-
lazły się i praca i mieszkanie.

– Mogliśmy ściągnąć całą 
rodzinę. Tato został, a ja poje-
chałem po rodzeństwo i ma-
mę. Dostaliśmy wagon i z ca-
łym dobytkiem przyjechali-
śmy na Ziemie Odzyskane – 
opowiada jubilat.

Pan Mieczysław szybko 
znalazł pracę w przemyśle 
drzewnym, ale długo się nią 
nie nacieszył. W 1949 roku 
dostał powołanie do wojska. 
Został tam dużo dłużej niż 
planował.

– Po odsłużeniu dwóch lat, 
kiedy spodziewaliśmy się roz-
kazu „do cywila”, na poligonie 
usłyszeliśmy, że rocznikowi 
wcielonemu do wojska w 1949 
r. przedłuża się służbę o kolej-
nych 12 miesięcy w związku 
z wydarzeniami w Chinach, 
gdzie dobiegała końca wojna 
domowa. To była decyzja mar-

szałka Rokossowskiego, tego 
„syna narodu polskiego”. Jak-
by w nas wtedy piorun strzelił. 
Broń, w normalnych okolicz-
nościach czyszczona i spraw-
dzana codziennie, trafiła do 
skrzętnie pozamykanych 
i nadzorowanych magazynów. 
Dowództwo bało się buntu. 
Nie mieliśmy jednak wyjścia, 
trzeba było zostać. W wojsku 
w Krakowie, jako telegrafista  
spędziłem sumie trzy lata 
i sześć tygodni, kończąc służ-
bę w randze podoficera, jako 
dowódca stacji. Tyle lat, to 
chyba tylko za cara służono – 
wspomina jubilat.

Po powrocie z wojska pan 
Mieczysław powrócił do pracy 
w przemyśle drzewnym, ale na 
krótko. Nowe możliwości da-
wało wiertnictwo. W 1968 ro-
ku Mieczysław Białecki wyjeż-
dża na kontrakt do Libii, gdzie 
spędza dwa lata. Amerykanie 
wygrali przetarg na odwiert 
50 studni głębinowych. Nie 
mieli jednak to tego ludzi i za-
angażowali polską firmą Pol-
serwis – opowiada.

Po powrocie do kraju wraca 
do pracy w przemyśle drzew-
nym, z którym związany bę-
dzie już do emerytury odcho-
dząc na nią z tartaku w Ra-
szówce.

Układa mu się także w życiu 
osobistym. Szczęśliwe na Zie-
mie Zachodnie do miejscowo-
ści Mileszyn w rejonie Bytowa 
Odrzańskiego w wieku 16 lat 
trafia także przyszła żona pa-
na Mieczysława – Krystyna. 
Tam zaczyna pracować 
w miejscowym PGR, gdzie się 
poznają. Na mapie życia pań-
stwa Białeckich jest jeszcze 
Czernica – tam pan Mieczy-
sław pracuje w Grupie Re-
montowo-Budowlanej, a po-
tem już Raszówka, gdzie 
mieszkają do dziś.

Doczekali się pięciorga 
dzieci, gromadki prawnuków 
i sześciorga prawnucząt. Choć 
pani Krystyna narzeka trochę 
na zdrowie, dostojny jubilat 
już dziś zaprasza na setną 
rocznicę urodzin….

(MG)

Z wizytą u dostojnego 
Jubilata

Dla tej rodziny 
data 1 stycznia 
1928 nie 
oznaczała 
wyłącznie 
rozpoczęcia 
Nowego Roku. 
Oznaczała dużo 
więcej, rozpoczęcie 
nowego 
życia. Wtedy 
właśnie w Woli 
Raniżowskiej 
w Rzeszowskiem 
na świat przyszła 
córka Józefa, 
dziś mieszkanka 
Krzeczyna Małego, 
zacna Jubilatka, 
która świętowała 
właśnie swoje 
90. urodziny.

dzi, którzy od wiosny do 
jesieni, od wczesnych go-
dzin porannych spotykają ją 
w ogrodzie. To duma Pani 
Józefy, bo ma tam wszystko czyn Mały, początkowo 

90 LAT JÓZEFY 
HENRYSIAK
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–  Tym koncertem chcieliśmy podzięko-
wać za udzielone nam wsparcie i możliwość 
przeprowadzenia prac restauratorskich 
w naszych świątyniach. Remonty były na-
prawdę niezbędne, by zachować te cenne za-
bytki dla przyszłych pokoleń – mówił ksiądz 
proboszcz Wojciech Skowron, z dumą poka-
zując wymienioną stolarkę okienną w XIV – 
wiecznym Kościele p.w. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Pieszkowie.

Podczas wieczoru kolęd ksiądz proboszcz 
podziękował darczyńcom osobiście, wręcza-
jąc im wykonane specjalnie na tę okazję pa-
miątkowe medaliony.

Wśród donatorów znaleźli się m.in. wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan, starosta lu-
biński Adam Myrda, przewodniczący Rady 
Gminy Lubin Norbert Grabowski, przewod-
nicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady 
Gminy Lubin Zofia Marcinkiewicz, a także 
radni, pracownicy urzędu gminy i starostwa 
oraz osoby prywatne, które miały swój wkład 
w ratowanie zabytków.

– Bardzo miło jest przyjmować podzięko-
wania, jestem za nie niezmiernie wdzięczny, 
ale uważam, że przede wszystkim należą się 
one księdzu proboszczowi, bez którego nie-
wiele udałaby się zrobić. Żeby zapłonął 
ogień, potrzebna jest iskra i tą iskrą bez wąt-
pienia jest właśnie ksiądz Wojciech, od któ-
rego wszystko się zaczyna. Nie do przecenie-
nia jest również wkład radnej oraz przewod-
niczącej Komisji Oświaty i Kultury Zofii 
Marcinkiewicz, która czuwała nad tym, by 
podział środków zabezpieczył najpilniejsze 
potrzeby naszych gminnych zabytków – mó-
wił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Księdzu proboszczowi dziękowali także 
parafianie, mieszkańcy Osieka i Pieszkowa 
używając nawet przydomku Wojciech Odno-
wiciel.

Spotkanie w Pieszkowie przebiegało w wy-
jątkowo ciepłej, serdecznej i jeszcze świą-
tecznej atmosferze. Można było wysłuchać 
kolęd i pastorałek w wykonaniu zaproszo-
nych górali, ale także mieszkańców Osieka, 
Pieszkowa i Karczowisk m.in. Renaty i Klau-
dii Jędrak, rodzeństwa Ziętek, Ewy Zbarazy 
i Wiktorii Treli. Niezwykle pięknym wykona-

niem kolęd wzruszała grupa „Nazaret”.
– Nasza wspólnota pokazała, że jest pręż-

na, zintegrowana i chce działać ma rzecz 
swojej miejscowości, a to bardzo cenne – 
podsumował ksiądz Wojciech Skowron.

Faktycznie świetlica w Pieszkowie od daw-
na nie gościła tak dużej liczby osób. Przy 
stołach zabrakło wolnych miejsc.

– Nasi mieszkańcy stanęli na wysokości 
zadania. Dziękuję wszystkim, którzy włą-
czyli się w organizację imprezy w różny spo-
sób, bo każdy był bardzo ważny czy to pie-
czenie ciast czy dekorowanie sali. To do-
wód na to, że w Piesz-
kowie są ręce 
do pracy 
i że mo-

żemy jeszcze wiele zrobić dla naszej społecz-
ności i miejscowości. To daje motywację do 
pracy na przyszłość – mówi Renta Jędrak, 
która współorganizowała koncert.

W 2017 na remont obiektów sakralnych 
w Pieszkowie i Osieku z budżetu Gminy Lubin 
przeznaczono odpowiednio 70 i 45 tys. zł. (MG) 

JUBILEUSZE

Z wizytą 
u dostojnej 
Jubilatki

Pani Helena Nowak z Księginic 
obchodziła swoje 90. urodziny. 
Z kwiatami, upominkami i życze-
niami dalszych lat w zdrowiu dostoj-
ną Jubilatkę odwiedził wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan.

Podścinawski Jurcz, Dąbrowa, Czer-
niec i Księginice – takie ścieżki wytyczy-
ło życie pani Helenie Nowak, która na 
Ziemie Zachodnie przyjechała w 1949 
roku z okolic Sokołowa w ówczes-
nym  województwie rzeszowskim. Tu 
poznała męża i założyła rodzinę. Choć 
druga połówka pani Heleny okazała się 
krajanem z rodzinnych stron, po raz 
pierwszy „wpadli na siebie” dopiero tu. 
Doczekali się pięciorga dzieci.

Życie zawodowe pani Heleny zwią-
zane było z PGR-em, gdzie pracowała 
aż do emerytury. To właśnie praca 
dyktowała zmiany miejsca zamieszka-
nia. Likwidacja Państwowych Gospo-
darstw Rolnych spowodowała prze-
prowadzkę do Księginic, gdzie nie 
udało się już nawiązać tak bliskich re-
lacji z sąsiadami jak w Dąbrowie czy 
Czerńcu.

– Żyje się bardzo dobrze. Latem 
i wiosną, gdy zdrowie pozwala, space-
ruję ale przyjaciół bardzo mi tu braku-
je – mówi pani Helena.

Zdecydowanie może jednak liczyć 
na wsparcie najbliższej rodziny. Syn 
Stanisław praktycznie nie opuszcza 
mamy, a że sam doczekał się już oś-
miorga wnucząt, a dwoje kolejnych 
ma przyjść na świat za dwa miesiące – 
o nudzie mowy być nie może.

– Mam tylko dwoje dzieci, a wnu-
cząt będzie wkrótce dziesięcioro. Czy 
się cieszę? Oczywiście, to powód do 
radości i dumy – mówi syn pani Hele-
ny i przyznaje, że gdy wszyscy jedno-
cześnie zjawiają się w domu, dzieje się 
w nim naprawdę wiele. Zresztą nie tyl-
ko pan Stanisław ma liczną rodzinę, 
wnuków doczekało się także jego ro-
dzeństwo. W sumie więc grono pra-
wnucząt pani Heleny liczy dobrze po-
nad dwudziestkę i wszystko wskazuje 
na to, że w tym względzie nie zostało 
jeszcze wypowiedziane ostatnie, cze-
go  z całego serca gratulujemy, a do-
stojnej Jubilatce życzymy zdrowia, 
wszelkiej pomyślności i tego co naj-
ważniejsze czyli bliskich wokół sie-
bie…  (MG) 

Wieczór kolęd i pastorałek w Pieszkowie zgromadził w miejscowej 
świetlicy prawdziwe tłumy. 

KOLĘDOWALI 
I DZIĘKOWALI 
W PIESZKOWIE

Spotkanie zorganizowane 
z inicjatywy księdza proboszcza 
Wojciecha Skowrona oraz 
mieszkańców symbolicznie 
zakończyło okres Narodzenia 
Pańskiego, było także okazją do 
podziękowania za wkład finansowy 
włożony przez samorząd gminny 
i powiatowy w renowację kościołów 
w Osieku i Pieszkowie.

ŚWIETLICA W PIESZKOWIE OD DAWNA NIE GOŚ-
CIŁA TAK DUŻEJ LICZBY OSÓB. PRZY STOŁACH 
ZABRAKŁO WOLNYCH MIEJSC.

Podczas spotkania dziękowano 
staroście i  wójtowi za wkład 

finansowy w remont kościołów 
w Osieku i Pieszkowie.

Podczas spotkania dziękowano 

– Nasi mieszkańcy stanęli na wysokości 
zadania. Dziękuję wszystkim, którzy włą-
czyli się w organizację imprezy w różny spo-
sób, bo każdy był bardzo ważny czy to pie-
czenie ciast czy dekorowanie sali. To do-

kowie są ręce 
do pracy 
i że mo-

finansowy w remont kościołów 

Podczas spotkania dziękowano 

Na scenie zaprezentowali się także mieszkańcy Gminy Lubin, m.in. Renata 
i Klaudia Jędrak, rodzeństwo Ziętek, Ewa Zbaraza i Wiktoria Trela.
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Okiem kierowcy
Wiele zachowań kierowców irytuje pozostałych użytkowników 
dróg, choć teoretycznie wszyscy jadą zgodnie z przepisami.  
Doskonałym tego przykładem jest skrzyżowanie 
dwupasmowych dróg, z których lewym pasem możliwa jest 
jazda do przodu i skręt w lewo. Ten lewy pas przez większość 
jest traktowany jako tzw. „pas szybszego ruchu”, więc kiedy 
jadący nim kierowca  dopiero w ostatniej chwili przed 
skrzyżowaniem sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, to często 
jadący za nim nie mają już możliwości zmiany pasa i stają 
zablokowani.  Doskonałym przykładem takiej ulicy i 
skrzyżowań jest ul. Jana Pawła II  na osiedlu Ustronie w Lubinie 
lub skrzyżowanie  przed Cuprum Areną na ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego.  Chcąc uniknąć irytacji innych, włączajmy 
kierunkowskaz odpowiednio wcześniej. 

BEZPIECZEŃSTWO

NOGA Z GAZU
Nadmierna prędkość jazdy połą-

czona z brawurą, nadal są najczęstszą 
z przyczyn wypadków drogowych, 
szczególnie tych tragicznych w skut-
kach. Dlatego, szczególnie w okresie zi-
mowym, powinniśmy prędkość jazdy 
dopasować do warunków panujących 
na drodze, a także zachować większy 
niż zwykle odstęp od pojazdu poprze-
dzającego, aby mieć więcej czasu i miej-
sca na hamowanie.

Zimową szarówką warto jeszcze 
większą uwagę skupić na niechronio-
nych uczestnikach ruchu, jakimi są 
często niewidoczni piesi. Nie warto też 
denerwować się i ryzykownie wyprze-
dzać, gdy auto przed nami jedzie dużo 
wolniej. Osoba siedząca za kierownicą 
być może nie czuje się pewnie w zimo-
wych warunkach.

ODŚNIEŻONE
 I SPRAWNE AUTO

Poruszając się pojazdem kierowca 
musi mieć także zapewnione dostatecz-
ne pole widzenia oraz łatwe, wygodne 
i pewne posługiwanie się urządzenia-
mi do kierowania, hamowania, sygna-
lizacji czy oświetlenia drogi. W związ-
ku z powyższym niedopuszczalne jest 
poruszanie się samochodem całkowi-
cie lub częściowo nieodśnieżonym.

W rejonach górskich mogą wystąpić 
ekstremalne warunki podróżowania, 
w których zimowa opona już nie wy-
starczy. Gruba warstwa śniegu lub lo-
du sprawi, iż dalsza jazda w takim tere-
nie będzie wręcz niemożliwa. Możemy 
spotkać się również z nakazem założe-
nia łańcuchów, sygnalizowanym przez 
znaki drogowe czy funkcjonariuszy Po-
licji. Na rynku dostępnych jest wielu te-

go typu produktów. Najlepiej zaopa-
trzyć się w takie, które bez trudu zało-
żymy na oponę naszego pojazdu.

FOTELIK DLA DZIECKA
Przypomnijmy też o tym, że prze-

wożenie dzieci w fotelikach, które są 
trwałe i pewnie zamontowane w po-
jeździe ma fundamentalne znacze-
nie, ponieważ podczas zderzeń na 
ciało młodego człowieka działają 
znaczne siły. Zderzenie pojazdu 
jadącego z prędkością 50 km/h 
niesie ze sobą skutki porówny-
walne z upadkiem z wysoko-
ści 10 m. Dzieci nie mogą 
być przewożone na kola-
nach pasażerów. W przy-
padku zderzenia z innym 
pojazdem pasażer prze-
wożący dziecko nie będzie 
w stanie utrzymać go nawet 
wtedy, gdy ma zapięte pasy.

Przed wyruszeniem 
w drogę zadbajmy o to, aby 
nasz wyjazd był przyjemnością, 
a nie walką o przeżycie. Zacznijmy 
od przygotowania pojazdu. Spraw-
dźmy jego stan techniczny – np. pióra 
wycieraczek, światła zewnętrzne, pły-
ny eksploatacyjne, ogumienie, czy też 
akumulator.

WYPOCZĘTY I UWAŻNY KIEROWCA
Słuchajmy również komunikatów 

radiowych i telewizyjnych o aktual-
nych warunkach panujących na dro-
gach w poszczególnych regionach. Pa-
miętajmy, że drogi w Polsce podzie-
lone są na tzw. „klasy” odśnieżania. 
W pierwszej kolejności odśnieżane są 
trasy uczęszczane najczęściej.

Nie należy wyruszać w drogę, gdy 
jest się zmęczonym lub niewyspanym. 
Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdol-
ność koncentracji. Gdy pojawi się zmę-
czenie najlepiej zatrzymać się i zrobić 
koniecznie kilku lub kilkunastominu-
tową przerwę. Z pewnością już pomo-
że nam samo wyjście z pojazdu na świe-
że powietrze lub krótki spacer. W czasie 
jazdy kierowca powinien mieć też swo-
bodę ruchów. Dlatego nie jest wskaza-
ne, by był opatulony grubą kurtką, czap-
ką i szalikiem. Wystarczy zapewne grub-
szy sweter lub bluza z polaru. Nie przesa-
dzajmy też z grzaniem w samochodzie. 
Optymalna dla właściwej koncentracji 
temperatura wewnątrz pojazdu, to 21 
stopni.  (SR, źródło KWP) 

Odblaski 
ratują życie

Deszcz, śnieg, mgła i krótkie dni. To czynniki, któ-
re znacząco wpływają na widoczność pieszych na dro-
gach. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i nośmy odbla-
ski, one naprawdę ratują życie, bowiem pieszy w kon-
takcie z samochodem praktycznie nie ma szans.

Od 31 sierpnia 2014 roku obowiązek noszenia odbla-
sków ma każdy pieszy poruszający się  po zmroku poza te-
renem zabudowanym. Odblask musi być umieszczony na 
ubraniu w widocznym miejscu dla kierowcy. W przypad-
ku braku takiego odblasku można otrzymać mandat kar-
ny w wysokości do 100 zł.

Odblaski mogą uratować nam życie nawet w mieście. 
Każdy kierowca wie, że zimowa aura znacznie zmniejsza 
widoczność na drodze. Ponadto piesi w ubraniach o ciem-
niejszych barwach są słabo widoczni nawet na oświetlo-
nych drogach. Dlatego policja apeluje by zawsze mieć przy 
sobie odblask umieszczony w widocznym miejscu. Od-
blask sprawia, że kierowca może nas zobaczyć nawet z od-
ległości przekraczającej 100 metrów, przez co ma więk-
szą możliwość reakcji na to co dzieje się na drodze. Poli-
cja przypomina, że pieszy w kontakcie z samochodem 
praktycznie nie ma szans.

(SR, źródło: Lubin.policja.,gov.pl) 

Policja apeluje o rozsądek, wyobraźnię, dostosowanie prędkości do warunków 
na drodze oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej jazdy. Zimowe 
warunki wymagają od nas większej wyobraźni i refleksu na drodze.

W OKRESIE ZIMOWYM 

„BEZPIECZNA 
DROGA DO CELU”… 
Zima, to trudny okres, niejednemu kierowcy spędzający sen z powiek. Szybko zmieniają 
się wtedy warunki pogodowe i drogowe. Pojawiają się ujemne temperatury oraz opady 
śniegu, a to powoduje, że na drogach jest bardzo ślisko. Dlatego dolnośląscy policjanci 
realizując podczas ferii wzmożone działania kontrolne na drogach, przypominają też o 
podstawowych zasadach bezpieczeństwa i przygotowaniu się do zimy na drodze.

Odłóż 
telefon

Bądź
trzeźwy

Bezpieczna droga 
do celu

Zwolnij

Zapnij 
pasy

Zadbaj 
o auto

Umieść 
dziecko 

w foteliku
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Bezpieczny senior czyli jak nie dać się oszukać
Prelegentami spotkania, 
którego celem było 
zwiększenie świadomości 
w zakresie zagrożeń, byli 
pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Księginicach – dyrektor 
Bronisława Dul, Mirela 
Machoń i Joanna 
Bogdziewicz oraz Anna 
Szajbler – młodszy aspirant 
z Zespołu Profilaktyki 

Społecznej Komendy 
Powiatowej Policji 
w Lubinie.
Okazało się, że 
pomysłowość i przebiegłość 
oszustów i naciągaczy nie 
zna granic, a ich ofiarami 
padają najczęściej osoby 
starsze i samotne. 
Najczęstsze metody 
popełniania przestępstw, 
które mają miejsce (również 

na terenie naszej gminy), to:
– metoda „na wnuczka” – 
sprawcy podają się za osobę 
bliską i proszą o wsparcie jej 
finansowo,
– metoda np. „na 
hydraulika”  – oszuści 
podają się za fachowców, 
wchodzą do domu i kradną 
co popadnie lub wyłudzają 
pieniądze,
– metoda „ na urzędnika” –  

sprawcy podają się za 
urzędnika i wymyślają np. 
konieczność uiszczenia 
jakiejś opłaty.
Dużym problemem są 
również nieuczciwe praktyki 
handlowe kierowane do 
seniorów, a także udzielanie 
nierzetelnych informacji. 
Trudne do zrozumienia 
umowy, mała czcionka, 
nagabywanie przez 

akwizytora, oferowanie 
usług, z których nigdy nie 
będą korzystać – to główne 
problemy, z którymi 
zgłaszają się do Urzędu 
ochrony Konkurencji 
i Konsumentów osoby 
starsze.
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Księginicach 
przygotował ulotki 
informacyjne, zawierające 

porady i ostrzegające przed 
zagrożeniami, które rozdano 
uczestnikom spotkania. 
Natomiast pani aspirant 
wręczyła seniorom 
kamizelki odblaskowe 
„Widoczny na drodze”, 
zapewniające lepszą 
widzialność pieszych 
i rowerzystów w ruchu 
drogowym.

(WO)

Największym zaintere-
sowaniem seniorów w tej 
edycji cieszyły się zajęcia 
na basenie, warsztaty ta-
neczne oraz gimnastyka.

– Cieszę, że projekt 
udało się nam zrealizo-
wać i że nabiera on tem-
pa. Akademię Senioralną 
traktuję bardzo osobiście, 
niezmiernie mi zależało 
na jej powstaniu i syste-
matycznym rozwijaniu, 
ponieważ wiem, jakie po-
kłady energii drzemią 
w naszych seniorach. 
Szkoda  byłoby, żeby ta 
energia się marnowała. 

Poza tym był to także je-
den z najważniejszych 
punktów mojego progra-
mu wyborczego. Już dziś 
deklaruję kontynuację za-
jęć w ramach czwartej 
edycji Akademii Senioral-
nej. Myślę, że jesienią wy-
startujemy z jeszcze bo-
gatszą ofertą, która za-
spokoi oczekiwania stu-
dentów – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lu-
bin.

W zajęciach na basenie 
uczestniczyło 81 osób, 
w gimnastycznych orga-
nizowanych pod hasłem 
zdrowy kręgosłup – 60 
osób, a w tanecznych 51. 
Kolejną pod względem 
popularności propozycją 
był nordic walking – sko-

rzystało z niej 35 stu-
dentów, 23 osoby 

uczyły się języka 
angielskiego, 

14 informa-
tyki, a 12 
wzięło 
udział w za-
jęciach z za-
kresu udzie-

lania pierw-
szej pomocy.
– Bardzo dzię-

kujemy panu wójtowi za 
to, że dostrzegł naszą gru-
pę społeczną i dał nam 
okazję do tego, byśmy mo-

gli zadbać o swoją kondy-
cję i zdrowie, a przy okazji 
dobrze się bawić. Dał nam 
po prostu powód do wyj-

ścia z domu, a wielu z nas 
było bardzo potrzebne – 
mówiła podczas gali Jani-
na Mucha z Raszówki.

Z przeprowadzonej an-
kiety wynika, że zajęcia 
w Akademii bardzo do-
brze oceniło 61 proc. 
uczestników, 31 proc. do-
brze, 5 proc. studentów 
uznało, że w średnim 
stopniu spełnione zostały 
ich oczekiwania, a 3 proc. 
że wystarczająco.

Projekt Akademii Se-
nioralnej na zlecenie 
Urzędu Gminy realizuje 
Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin.  (MG) 

205 osób uczestniczyło w tegorocznej edycji Akademii Senioralnej Gminy Lubin. To dwukrotnie więcej niż w roku 
ubiegłym i czterokrotnie więcej niż w roku 2015.

FINISZ SEZONU W AKADEMII 
SENIORALNEJ!
Podczas uroczystej gali, która odbyła się w miejscowości Obora absolwenci Akademii odebrali certyfikaty, 
potwierdzające ukończenie zajęć w poszczególnych specjalnościach, w sumie 276 dyplomów.

 Certyfikaty wręczyli absolwentom wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, przewodniczący Rady Gminy Norbert 
Grabowski oraz radna Zofia Marcinkiewicz, szefowa komisji oświaty.

Pamiątkowe grupowe zdjęcie uczestników Akademii Senioralnej

Seniorzy przygotowali 
dla gości specjalny 
pokaz, który 
bardzo się podobał 
zebranym.

rzystało z niej 35 stu-
dentów, 23 osoby 

uczyły się języka 
angielskiego, 

14 informa-
tyki, a 12 
wzięło 
udział w za-
jęciach z za-
kresu udzie-

lania pierw-
szej pomocy.
– Bardzo dzię-
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W zawodach uczestniczyło ponad 200 za-
wodników z Górnego i Dolnego Śląska, w 
tym wielu reprezentantów Polski. LZS SKS 
Raszówka była reprezentowana przez 29  za-
wodników. Najmłodsi zawodnicy Ewa Ku-
klińska, Pola Król i Karol Wachowski, mają 
zaledwie siedem lat, a najstarszy Julian Jaku-
bowski – 71.

Najlepiej wypadli chłopcy w kategorii mło-
dzik, gdzie Mateusz Posłuszny był pierwszy, 
Mateusz Musiatowicz czwarty, a Kuba Wój-
cik szósty.

Na podium stanęli także: Paulina Ostro-
wska, która zajęła drugą pozycję w łukach 
bloczkowych kobiet, Julian Jakubowski, któ-
ry uzyskał drugi rezultat w łukach gołych 

mężczyzn oraz Jerzy Dzikowski trzeci w łu-
kach bloczkowych mężczyzn.

Czwarte lokaty wywalczyli Hania Kożewni-
kow w kategorii pierwszy krok dziewczynek, 
Piotrowiak Bartosz w kategorii Apacz chłop-
ców natomiast w kategorii młodzik dziewcząt 
Ewelina Mazurek była szósta a Magda Sie-
radzka ósma. Gratulujemy!  (JD)

 OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJEM W ŚWIEBODZICACH ZAINAUGUROWANO NOWY HALOWY SEZON W ŁUCZNICTWIE.

Halowy sezon łuczniczy

Do nagród i wyróżnień 
można nominować zawod-
ników, trenerów i działaczy 
sportowych. W przypadku 
zawodników przyznawane 
one będą za miejsca meda-
lowe  w zawodach powiato-
wych, wojewódzkich i krajo-
wych oraz udział w zawo-
dach międzynarodowych, 
udział w reprezentacji Pol-
ski w grach zespołowych, a 
także awans do kolejnej gru-
py lub klasy w grach zespo-
łowych.  Działacze i trenerzy 
będą nagradzani za sukcesy 
swoich podopiecznych w 
dyscyplinach odgrywają-
cych istotne znaczenie dla 
społeczności Gminy Lubin. 
Za te dyscypliny uznaje się: 
lekkoatletykę, piłkę nożną, 

tenis stołowy, warcaby, łucz-
nictwo i strzelectwo.

Wyróżnione osoby będą 
mogły liczyć na dyplomy, li-
sty gratulacyjne, puchary, 
statuetki a także nagrody 
rzeczowe i pieniężne.  Warto 
przy tej okazji przypomnieć, 
że w ubiegłym roku nagro-
dzono w ten sposób 15 osób.  

Szczegółowe zasady przy-
znawania nagród i wyróż-
nień określone są w :
 Uchwale Nr X/48/2011 
Rady Gminy Lubin z dnia 
31 maja 2011r. w sprawie 
określenia warunków i 
trybu przyznawania na-
gród i wyróżnień dla tre-
nerów oraz innych osób 
wyróżniających się w 
działalności sportowej.

 Uchwale Nr X/47/2011 
Rady Gminy Lubin z dnia 
31 maja 2011 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu 
przyznawania i pozbawia-
nia oraz rodzajów i wyso-
kości nagród i wyróżnień 
za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych.
Więcej informacji w tej 

sprawie oraz wnioski do po-
brania dostępne są w Refe-
racie Oświaty, Kultury, Kul-
tury Fizycznej i Sportu, po-
kój nr 8 w budynku 6A, w 
Urzędzie Gminy Lubin, przy 
ul. Władysława Łokietka 6. 
Dokumenty można pobrać 
także za pośrednictwem na-
szej strony internetowej. 

(SR) 

LIGA SIATKOWA  
Na początku lutego wystartuje 
Gminna  Liga  Piłki Siatkowej. Zapisy 
chętnych drużyn przyjmowane będą 
do 30 stycznia w Urzędzie Gminy 
Lubin pok. 8 (Referat oświaty), 
mailowo: pilch@ug.lubin.pl) lub 
telefonicznie 76/8403135 i  502 837 822. 
Pierwsze rozgrywki w siatkówce odbędą się 4 lutego w sali  Szkoły 
Podstawowej w Szklarach Górnych od godz. 9.30. 

HALOWA PIŁKA NOŻNA 
Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Lubin to już impreza 
z tradycjami, rozgrywana rokrocznie. 
Odbędzie się 3 lutego w Lubinie, w hali 
RCS  przy ul. Norwida. Początek o godzinie 
9.30.  Mecze finałowe będą rozgrywane 
około godz. 13.00, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do aktywnego 
kibicowania. Nadal można zgłaszać drużyny do turnieju, wymaganych 
jest pięciu zawodników, plus jeden w rezerwie.  Zapisy prowadzi gminny 
instruktor do spraw sportu  Jerzy Tadla ( 502837822).  

SZACHY 
18 lutego w naszej gminie królować  będą 
szachy za sprawą dwóch imprez.  
W Osieku rozegrany zostanie Powiatowo - 
Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Lubin oraz Gminna Liga Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum. Turnieje 
odbywają się cyklicznie, po raz pierwszy 
wystartuje jednak Liga. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału 
w rozgrywkach. Szczegóły można będzie uzyskać w szkołach. Warto 
przy tej okazji przypomnieć,  że już trzeci rok szkolny w Gminie Lubin 
w klasach I- III prowadzone są specjalne zajęcia, na których uczniowie 
poznają arkana szachów.  Prowadzący je nauczyciele przeszli specjalne 
szkolenia i otrzymali certyfikaty potwierdzające ich umiejętności w tym 
zakresie. 

(SR) 

PRZED NAMI KILKA EMOCJONUJĄCYCH TURNIEJÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH. ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIN, DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA 
W NICH, ZARÓWNO W CHARAKTERZE ZAWODNIKÓW, JAK I KIBICÓW.

Zapisy na turnieje i rozgrywki sportowe 

Do nagród i wyróżnień 
można nominować zawod-
ników, trenerów i działaczy 
sportowych. W przypadku 
zawodników przyznawane 
one będą za miejsca meda-
lowe  w zawodach powiato-
wych, wojewódzkich i krajo-
wych oraz udział w zawo-
dach międzynarodowych, 
udział w reprezentacji Pol-
ski w grach zespołowych, a 
także awans do kolejnej gru-
py lub klasy w grach zespo-
łowych.  Działacze i trenerzy 
będą nagradzani za sukcesy 
swoich podopiecznych w 
dyscyplinach odgrywają-
cych istotne znaczenie dla 
społeczności Gminy Lubin. 
Za te dyscypliny uznaje się: 
lekkoatletykę, piłkę nożną, 
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WYRÓŻNIJMY SPORTOWCÓW, TRENERÓW 
I DZIAŁACZY SPORTOWYCH

Ruszył nabór wniosków dotyczących nagród 
i wyróżnień dla sportowców, trenerów oraz innych 

osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 
sportowej w 2017 roku. Kandydatury można składać 

do czwartku 15 lutego. 
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Turniej Sołecki na ścianie wspinaczkowej
19 stycznia w hali Regionalnego Centrum Sportowego  przy Szkole Podstawowej 

nr 14 w Lubinie odbył się II Turniej Sołecki na ścianie wspinaczkowej. Zawody zgroma-
dziły dzieci, młodzież i dorosłych z Gminy Lubin.

Najlepszą zawodniczką 
okazała się Agata Słota, re-
prezentująca  Oborę. Wśród 

juniorów Wojciech Ryś, tak-
że z  Obory  ustanowił re-
kord gminnych zawodów: 

13,17 s. Najlepszym senio-
rem okazał się Leszek Kowa-
lik z  Krzeczyna Wielkiego: 

15,77 s. Drugi wynik uzy-
skał Łukasz Kurowski z O-
bory: 16,13 s. Trzecie miej-
sce zdobył Andrzej Kłaczyń-
ski z  Osieka: 18,33 s. Wśród 
dzieci zwyciężył Mateusz 
Kurowski: 57,62 s.

Najmłodszym uczestni-
kiem, który podjął próbę 
wejścia był dwuletni Piotr 
Kłaczyński z  Osieka.

W kategorii drużynowej 
najlepszym sołectwem oka-
zała się Obora. 

Najlepsi zawodnicy 
w poszczególnych katego-
riach wiekowych otrzymali 
pamiątkowe statuetki. 

(JT)

- Jako, że te formy upowszech-
nienia  rekreacji sportowo-rekre-
acyjnej skierowanej do dzieci by-
ły już wcześniej praktykowane, 
uczestnicy tych zajęć bardzo do-
brze radzili sobie zarówno na 

ścianie wspinaczkowej jak i na 
lodowisku, czy w kręgielni – mó-
wi Alfred Pilch, z-ca kierownika 
referatu oświaty, kultury i kultu-
ry fizycznej Urzędu Gminy Lu-
bin, organizator zajęć.

Naczelnym założeniem orga-
nizowanych zajęć była przede 
wszystkim dobra zabawa, a nie 
rywalizacja sportowa. Dzięki te-
mu można było zaobserwować 
uśmiechnięte i zrelaksowane  

dzieci, które próbowały wykony-
wać m.in. dość trudne ewolucje 
na lodowisku. Wszystkie dzieci 
i młodzież biorące  udział 
w grach i zabawach otrzymały 
słodkie upominki.      (SR)

Dwuletni Piotr Kłaczyński z  Osieka próbował 
swoich sił z asekuracją.

Nagrody w imieniu Wójta Gminy Lubin wręczał 
Jerzy Tadla.

Nagrodzeni uczestnicy turnieju 

Gmina Lubin w ramach akcji „Ferie 2018” przygotowała szereg atrakcji adresowanych  dla dzieci i młodzieży  
z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum.

FERIE NA SPORTOWO
Każdy uczestnik mógł sprawdzić 
się na ścianie wspinaczkowej, do 
dyspozycji dzieci i młodzieży było 
także  lodowisko i kręgielnia. 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  5/2017 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi:
„NIE ZATRZYMASZ DNIA LOTNEGO PTAKA”. Nagrodę otrzymuje pani Józefa Bartosz z 
Raszówki. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Łokietka 6, pokój nr 5 
(biuro podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.pl 
lub tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59 – 300 Lubin. 
Na odpowiedzi czekamy do 14 lutego 2018 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Rozmowa kwalifikacyjna:
– Proszę wymienić swoją  jedną mocną cechę.
– Jestem wytrwały!
– Dziękuję, skontaktujemy się z panem później.
– Zaczekam tutaj!

***
Przychodzi Jasiu do domu z krzesłem 
Mama się go pyta: Skąd masz to krzesło?
Jasiu: Nauczycielka mówi żebyśmy wynosili 
coś z lekcji

***
O czwartej nad ranem u profesora dzwoni te-
lefon. Profesor dobiera i słyszy: 
– Śpisz? 
– Śpię – odpowiada zaspany profesor. 
– A my się chłopie jeszcze uczymy!

***
Przychodzi mężczyzna do klubu i pyta  
kelnera: 
– Mam 20 zł,  co pan poleca? 
A kelner na to: 
– Inną restaurację.

***
Robotnik krzyczy do majstra:
– Majster, Edek spadł z rusztowania!
– To mu wyjmijcie ręce z kieszeni... 
Będzie wypadek przy pracy.

***
Jedzie Arab na wielbłądzie przez pustynie. 
Po trzecim dniu podróży, kiedy skończyła 
się woda, zorientował się że zabłądził. 
Nic to, jego wierny dromader podejmuje 

trop i już na piąty dzień docierają 
do studni. 
Uradowany Arab woła: 
– WODA! 
Na to ze studni wyskakuje Beduin: 
– Gdzie??

***
Jasio rozbił szybę w samochodzie sąsiada. 
– Jasio, co powiedział sąsiad gdy zbiłeś mu 
szybę? 
– Ominąć brzydkie wyrazy? 
– Oczywiście! 
–To nic nie powiedział.

***
Mąż i żona jadą przez wieś samochodem. 
Nie odzywają się do siebie, bo są świeżo po 

kłótni. Nagle żona spostrzega stadko świń 
i pyta pogardliwie męża:
– Twoja rodzina?
– Tak, teściowie!

***
– Dzień dobry, czy to Radio Z?
– Tak.
– I wszyscy mnie teraz słyszą ??
– Tak. Jest Pani na antenie.
– W supermarketach i sklepach też mnie sły-
szą?
– Zapewne tak.
– No dobrze. ROMAN NIE KUPUJ MLEKA! 
MATKA KUPIŁA! 

ROZRYWKA


